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แบบ (1) 
 

หนังสือแสดงความตกลง 

                    ทำท่ี ....................................................... 
วันที่ ....................................................... 

   
  ข้าพเจ้า..............(ชื่อสถาบันการเงิน).......................….ได้อ่านระเบยีบธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่  9  กันยายน  2565 และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  

มีความประสงค์จะรบัประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมรับปฏิบัติ
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอื่นใดที่จะ
กำหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  

 ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท. ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร  
 

ลงลายมือชื่อ .................................................... 
             (.........................................................) 

                       ผู้มีอำนาจลงนาม   
               ตำแหน่ง.............................................................    

เพ่ือ ................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ลงนามโดยผู้มอีำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทบัตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานที่
เกี่ยวขอ้ง (แล้วแต่กรณี) 

 
(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (1)) 
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อากรแสตมป์ 
แบบ (2) 

 
หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ 

ทำท่ี ………..……………………..……
  วันที่ ………..……………………..…… 

 ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า        
..............(ช่ือสถาบนัการเงิน).......................….ลงวันที่…….............(ระบุวันท่ีตามความตกลงของระเบียบ EFS).........…
ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงิน
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) และตามหนังสือแสดงความตกลงตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่าน
การจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่  9  กันยายน  2565 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และท่ี
จะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปภายหน้า รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอ่ืนใดที่จะกำหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้างตน้ นั้น 

  ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่
แต่งตัง้ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วย
บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่        
9  กันยายน  2565 รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอ่ืนใดที่จะกำหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทั้ง
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปในภายหน้า  

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ตัวอย่างลายมือชื่อ 2 โทรศัพท์ 
     
     
     

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้า 
จะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้  เว้นแต่มีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซ่ึง
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (2) นี้ 

  ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่…..............................….เป็นต้นไป โดยให้
ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ 
(ถ้ามี) 
                                                                              
        ลงลายมือชื่อ………………………….………...  
                                         (…………………..……………….)   
                                     ผู้มอีำนาจลงนาม  
                         เพ่ือ………………………………………. 
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หมายเหตุ  ลงนามโดยผู้มอีำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทบัตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย ์
และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรอืลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่วขอ้ง (แล้วแต่กรณี เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (2)) 
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แบบ (3) 

 

ชื่อสถาบันการเงิน....................................................... 

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap   

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

 ตามท่ี………………....................................................... ไดแ้สดงความตกลงใช้บริการ  
e-Swap กับ ธปท. แล้วนั้น  

 ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier) 
ดังกล่าว  

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย เลขที่บัตรประจำตัว 
   
   
   

 

 ทั้งนี้ใหม้ีผลตั้งแต่วันที่........................................เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้ง
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) 

 
 

 

   ลงลายมือชื่อ…………………………………… 
        (……………………………………..)  

ตำแหน่ง.............................................. 
 
 
 

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น 
 

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (3)) 
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แบบ (4) 

ชื่อสถาบันการเงิน...................................................    Reference#     

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม 

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

 ตามท่ี ........................(ชื่อสถาบันการเงิน).....…..................ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น 
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap นั้น  

 ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ....................................…………............ซึ่งเป็น Certifier /   
Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1.   Inquire News   ข่าวสารระบบ / ธุรกรรม SWP 
2.   Bid   ส่งคำเสนอทำธุรกรรม  
3.   Confirm Bid   ยืนยันผลการทำธุรกรรม 
4.   Inquire Bid   เรียกดูผลการทำธุรกรรมย้อนหลัง 
5.   Inquire Bid Log   เรียกดู Log การทำธุรกรรม 
6.   View Announcement   เรียกดปูระกาศการทำธุรกรรม 
7.   Auction Statistic   เรียกดสูถิติการทำธุรกรรม 

 

 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่........................................................................  เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน
หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม e-Swap สำหรับบุคคลนี้ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถา้มี) 

 
 

ลงลายมือชื่อ…………………………….… 
                     (ผู้จัดการสทิธิการใช้บริการ) 

 
 
 
 
 

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (4)) 
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อากรแสตมป์ 
      แบบ (5)  

 
หนังสือมอบอำนาจ 

ทำท่ี ......................................................... 
วันที่ .........................................................  

 ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า................(ชื่อสถาบันการเงิน).................................. 
ลงวันที่..................................ซึ่งตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย       
ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap ) ลงวันที ่ 9  กันยายน  2565 ทั้งที่มผีลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
ต่อไปในภายหน้า รวมถึงประกาศ และข้อกำหนดอ่ืนใดที่จะกำหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นั้น 
 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามรายชื่อและลายมือชื่อในหนังสือนีเ้ป็น
ผู้ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับ ธปท. เพ่ือประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำ
ธุรกรรม e-Swap ตามระเบียบดังกล่าว  

      รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ       ลายมือชื่อ               ตำแหน่ง                 หมายเลขโทรศัพท์ 

1. ............................................         .........................        ...........................         ............................... 
2. ............................................         .........................        ...........................         ............................... 
3. ............................................         .........................        ...........................         ............................... 
4. ............................................         .........................        ...........................         ............................... 
5. ............................................         .........................        ...........................         ............................... 
 การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิก
ถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซ่ึงข้าพเจ้า
จะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (4) นี้ 

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่…..............................…. เป็นต้นไป โดยใหท้ดแทน
หนังสือมอบอำนาจใหบุ้คคลกระทำการแทนในการประสานงานหรือดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรม 
e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี) 
 
                         ลงลายมือชือ่ ..................................................... 
            (.....................................................) 
            ผู้มีอำนาจลงนาม 
      เพ่ือ ................................................................. 
 
หมายเหตุ  ลงนามโดยผู้มอีำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทบัตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรอืลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกีย่วขอ้ง (แล้วแต่กรณี เฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง) 

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (5)) 
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