(Copyright 2017)

Power of Attorney – Copyright Deposit
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT

do hereby nominate and appoint RUTORN NOPAKUN and/or APIWATT KONGSOOWAN
and/or NATHAPONG TONGKAEW of DOMNERN SOMGIAT & BOONMA LAW
OFFICE LIMITED, attorneys at law, of 719 Si Phraya Road, Bangrak, Bangkok 10500,
Thailand, to be our true and lawful agents and attorneys for us and in our name in Thailand to
deposit our copyright works with the Copyright Office of the Department of Intellectual Property,
the Ministry of Commerce and for the aforesaid purpose to sign and lodge all papers and writings
which they in their capacity may deem necessary or desirable; to alter and amend such
documents; to appoint a substitute or substitutes for the performance of any or all of the aforesaid
acts, and the same at pleasure to remove and generally to do all such acts, deeds and things as
they may in their discretion think fit for the carrying out of these presents.
And we hereby confirm and ratify whatsoever our said agents, attorneys, substitute or substitutes
may lawfully do by virtue of these presents.
IN WITNESS WHEREOF we have hereunto set our hand this ____ day of _____________ two
thousand and ___________

by __________________________________
Notarial Attestation
I hereby certify the above firm is a juristic person duly organized under the laws of _________
___________________________________________ and that the signature above is that of
__________________________________________, _________________________________
(Name)
(Position)
who is duly authorized to sign on behalf of the above-mentioned firm.

(Notarial Seal)

__________________________________
Notary Public

(Copyright 2017-2)

Power of Attorney – Copyright Deposit
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT

do hereby nominate and appoint RUTORN NOPAKUN and/or APIWATT KONGSOOWAN
and/or NATHAPONG TONGKAEW of DOMNERN SOMGIAT & BOONMA LAW
OFFICE LIMITED, attorneys at law, of 719 Si Phraya Road, Bangrak, Bangkok 10500,
Thailand, to be our true and lawful agents and attorneys for us and in our name in Thailand to
deposit our copyright works with the Copyright Office of the Department of Intellectual Property,
the Ministry of Commerce and for the aforesaid purpose to sign and lodge all papers and writings
which they in their capacity may deem necessary or desirable; to alter and amend such
documents; to appoint a substitute or substitutes for the performance of any or all of the aforesaid
acts, and the same at pleasure to remove and generally to do all such acts, deeds and things as
they may in their discretion think fit for the carrying out of these presents.
And we hereby confirm and ratify whatsoever our said agents, attorneys, substitute or substitutes
may lawfully do by virtue of these presents.
IN WITNESS WHEREOF we have hereunto set our hand this ____ day of _____________ two
thousand and ___________

by __________________________________

_________________________________Witness

_________________________________Witness

Name:

Name:

Address:

Address:

(ลิขสิทธิ์ 2017-2)
หนังสือมอบอำนำจ – แจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์
ขอให้ บรรดำท่ำนทังหลำยทุ
้
กคนจงทรำบโดยหนังสือนี ้ทัว่ กันว่ำ
ขอมอบอำนำจให้ นำยรุ ทร นพคุณ และ/หรื อ นำยอภิวตั ต์ คงสุวรรณ และ/หรื อ นำยณฐพงษ์ ทองแก้ ว แห่ง
บริ ษัท สำนักกฎหมำย ดำเนิน สมเกี ยรติ และบุญมำ จำกัด อยู่เลขที่ 719 ถนนสี่พระยำ บำงรัก กรุ งเทพฯ
10500 เป็ นตัวแทนของข้ ำพเจ้ ำในกำรแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ของข้ ำพเจ้ ำต่อสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทำงปั ญญำ
กระทรวงพำณิชย์ และเพื่อควำมประสงค์ดงั ที่กล่ำวมำแล้ วในนำมของข้ ำพเจ้ ำให้ ลงชื่อและยื่นบรรดำหนังสือ
และเอกสำรทังมวล
้
ซึ่งตัวแทนผู้รั บมอบอำนำจในฐำนะตัวแทนที่ได้ กล่ำวมำแล้ ว เห็นว่ำเป็ นกำรจำเป็ นหรื อ
สมควรให้ เปลี่ยนแปลงและแก้ ไขเอกสำรเช่นว่ำมำนัน้ ให้ แต่งตังตั
้ วแทนช่วงคนหนึง่ หรื อหลำยคนเพื่อกระทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรื อกระทำกำรทังมวลดั
้
งที่ได้ กล่ำวมำแล้ ว และให้ มีอำนำจยกเลิกกำรแต่งตังตั
้ วแทนช่วงได้
ตำมอำเภอใจเช่นเดียวกัน และกล่ำวโดยทัว่ ๆ ไปให้ กระทำทุกสิ่งทุกอย่ำงทังมวลเช่
้
นว่ำมำนัน้ ตำมที่ตวั แทน
ผู้รับมอบอำนำจอำจคิดเห็นว่ำ เป็ นกำรเหมำะสมที่จะดำเนินกำรไปตำมนันแห่
้ งหนังสือนี ้
ข้ ำพเจ้ ำขอยืนยันและให้ สัตยำบันรับรองทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ตวั แทนผู้รับมอบอำนำจและตัวแทนช่วงดังที่ กล่ำว
มำแล้ วนันอำจกระท
้
ำไปโดยชอบด้ วยกฎหมำยโดยอำศัยอำนำจแห่งหนังสือนี ้
เพื่อเป็ นหลักฐำนแห่งกำรนี ้ ข้ ำพเจ้ ำได้ ลงลำยมือชื่อของข้ ำพเจ้ ำไว้ ในหนังสือนี ้ ณ วันที่
สองพัน
(พ.ศ. 25)

เดือน

โดย (ลงชื่อ) ______________________________
(
)

(ลงชื่อ) ____________________________ พยำน
(
)

(ลงชื่อ) ____________________________ พยำน
(
)

ที่อยู่ __________________________________
__________________________________

ที่อยู่ __________________________________
__________________________________

