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หนังสือมอบอ ำนำจ – POWER OF ATTORNEY* * มีผลบงัคับใช้เม่ือแนบส ำเนำพำสปอร์ต/บัตรประชำชนของผู้มอบอ ำนำจเท่ำนัน้ 
  Only valid with signed photocopy of main page of grantor’s passport/ID 

ต ำแหน่งที่ดิน Location of the land  โฉนดที่ดนิ Title deed of the land 
ระวำง Location no   เลขที่ No    
เลขที่ดิน Land no   เล่มท่ี Book no   หน้ำ Page   
หน้ำส ำรวจ Survey no   อ ำเภอ District    
ต ำบล Subdistrict   จังหวดั Province    
  เขียนที่ Written at    
  วันที่ Date    
ข้ำพเจ้ำ (บจก,นำย,นำง,นำงสำว) This is to certify that I (Company/Mr./Mrs./Miss) 
  
อยู่ ท่ีบ้ำนเลขท่ี located at   
ขอมอบอ ำนำจให้ hereby authorise and appoint   
อยู่ ท่ีบ้ำนเลขท่ี located at   
เป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำร to be the authorised representative of me. 
กรุณำขดีเคร่ืองหมำยถูกหน้ำข้อใดข้อหน่ึงหรือทัง้สองข้อ Tick one or both of the following check boxes: 
[   ] เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีหมู่บ้ำนกรีนฟิล วิลล่ำ 2 ในวันที่ To attend the Annual General 

Meeting of Green Field Villas 2 on   และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ and 
vote on my behalf. 

[   ] เป็นตัวแทนข้ำพเจ้ำเป็นกรรมการหมู่บ้านและเข้ำร่วมในกิจกำรที่เป็นทำงกำรใด ๆ 
ของหมู่บ้ำนกรีนฟิล วิลล่ำ 2 ได้ตลอดระยะเวลำที่ข้ำพเจ้ำยังเป็นเจ้ำของแปลงที่ดนิดงักล่ำวข้ำงต้น 
To represent me as a committee member and in any other official business of Green Field Villas 2, 
as long as I am a homeowner in the village. 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรกระท ำใด ๆ ท่ีผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำนัน้ 
ให้ถือเสมือนหน่ึงเป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำและขอรับผิดชอบทุกประกำร 
และเพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว I hereby certify that any 
actions taken by my authorised representative, will remain in full force and effect as if it was done by 
myself. Therefore, I sign this document in the presence of witnesses. 
 ลงชื่อ Signature   ผู้มอบอ ำนำจ Grantor 
 (   ) 
 ลงชื่อ Signature   ผู้รับมอบอ ำนำจ Grantee 
 (   ) 
 ลงชื่อ Signature   พยำน Witness 
 (   ) 
 ลงชื่อ Signature   พยำน Witness 
 (   ) 

เร่ือง กำรมอบอ ำนำจตัวแทน 
Transfer of personal representation 
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EXAMPLE

5134 | 0828 654321

4321 321 21

54321 BANGLAMUNG

NONGPRUE CHONBURI

PATTAYA

27/02/2011

HARDY PROPERTIES Co., Ltd., by Mr. OLIVER HARDY, born 18/01/1892

47/65 M10, NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI

Mr. STAN LAUREL, born 16/06/1890

47/70 M10, NONGPRUE, BANGLAMUNG, CHONBURI

  X

24/04/2011

[Signature grantor]

[Name grantor]

[Signature grantee]

[Name grantee]

[Signature witness 1]

[Name witness 1]

[Signature witness 2]

[Name witness 2]

Data in this section
taken from grantor’s
title deed (Chanote)



Where the requested data* can be found on the grantor’s title deed (Chanote)
* Numbers randomised in the example
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