หนังสือมอบอำนำจ
ทำที่ 4/2 ซ.วัฒนโยธิน เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ .................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................
ขอมอบอำนำจให้…………………………………………...............................................……….....................................
เป็ นตัวแทนของข้ำพเจ้ำให้มอี ำนำจดำเนินคดีกบั บริษทั วิซำร์ด โซลูชนั ่ จำกัด และบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหำกปรำกฎใน
ภำยหลัง ต่อศำลทัวรำชอำณำจั
่
กร
เรือ่ ง ละเมิด ผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 เรือ่ ง โฆษณำเป็ นเท็จหรือเกินควำมจริง
หรือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระสำคัญเกีย่ วกับสินค้ำ และกฎหมำยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องได้ทกุ ประกำร
ข้อ 1. แจ้งควำมร้องทุกข์ กล่ำวโทษและถอนคำร้องทุกข์กล่ำวโทษในคดีอำญำ หรือคดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับ
คดีอำญำต่อพนักงำนสอบสวนทัวรำชอำณำจั
่
กร
ข้อ 2. ฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับคดีอำญำ คดีลม้ ละลำย ตลอดจนฟ้ องแย้งหรือเข้ำเป็ น
โจทก์หรือจำเลย หรือในกำรต่อสูค้ ดีทงั ้ ปวงแทนข้ำพเจ้ำต่อศำลทีม่ เี ขตอำนำจเหนือคดีนนั ้ ๆ
ข้อ 3. ดำเนินกระบวนพิจำรณำใดไปในทำงจำหน่ำยสิทธิของข้ำพเจ้ำได้ เช่น กำรยอมรับตำมทีค่ คู่ วำมอีกฝ่ ำย
หนึ่งเรียกร้อง กำรถอนฟ้ อง กำรประนีประนอมยอมควำม กำรแต่งตัง้ อนุญำโตตุลำกำรชีข้ ำดตัดสินคดีกำรสละสิทธิ หรือ
กำรใช้สทิ ธิในกำรอุทธรณ์หรือฎีกำ หรือในกำรขอให้ตดั สินคดีใหม่
ข้อ 4. ให้มอี ำนำจรับเงิน เอกสำร หรือสิง่ ของอืน่ ใดจำกศำล เจ้ำพนักงำนหรือบุคคลอืน่ แทนข้ำพเจ้ำได้
ข้อ 5. ให้มอี ำนำจดำเนินกระบวนพิจำรณำในชัน้ บังคับคดี ยืน่ คำขอรับชำระหนี้ในคดีลม้ ละลำยตลอดจนกำรนำ
เจ้ำพนักงำนบังคับคดีทำกำรยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำรับรูก้ ำรขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ยืน่ คำร้องขอเฉลีย่
ในทรัพย์ของลูกหนี้ทเ่ี จ้ำพนักงำนบังคับคดียดึ ได้ในคดีอน่ื
ข้อ 6. แต่งตัง้ ตัวแทนช่วงหรือทนำยควำมคนหนึ่งหรือหลำยคนเพือ่ กระทำกำรทัง้ หลำยดังกล่ำวข้ำงต้นแทนตำม
ได้ดว้ ย
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจได้กระทำไปตำมหนังสือมอบอำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้ทำด้วย
ตนเองทัง้ สิน้
เพือ่ เป็ นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชือ่ /ลำยพิมพ์น้ิวมือไว้เป็ นหลักฐำนไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
ลงชือ่ ………………………...........….ผูม้ อบอำนำจ
(…………………...............……….)
ลงชือ่ ……………………......…...........ผูร้ บั มอบอำนำจ
(………..................…………….….)
ลงชือ่ …………………………….......….พยำน
(……………………………......…….)
ลงชือ่ …………………………….......….พยำน
(……………………………......…….)

เอกสำรประกอบกำรดำเนินคดี
1. สำเนำบัตรประชำชน เซ็นชื่อ ระบุขอ้ ควำม เพื่อใช้ในกำรฟ้ องดำเนิ นคดีกบั บริ ษทั วิ ซำร์ด โซลูชนั ่
2.
3.
4.
5.

จำกัด และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหำกปรำกฎในภำยหลัง
ใบเสร็จรับเงิน / สลิปบัตรเครดิต (ถ้ำมี)
ภำพถ่ำยสินค้ำพร้อมผูป้ ระสงค์ฟ้องคดี / นำสินค้ำไปแจ้งควำมทีส่ ถำนีตำรวจ (ถ้ำไม่มใี บเสร็จรับเงิน)
ภำพถ่ำยสินค้ำ สภำพสินค้ำ / กล่องสินค้ำ
หนังสือมอบอำนำจ ให้เซ็นชื่อเฉพำะ ผูม้ อบอำนำจ ในหนังสือมอบอำนำจ ตำมตัวอย่ำง

ส่งเอกสำรทัง้ หมดมำได้ที่
มูลนิธเิ พื่อผูบ้ ริโภค (ร่วมฟ้ อง กระทะโคเรียคิง)
4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตัวอย่ำง
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วันที่ .................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ขำ้ พเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ..........................................................................................................................
ขอมอบอำนำจให้…………………………………………...............................................………...................................................
เป็ นตัวแทนของข้ำพเจ้ำให้มอี ำนำจดำเนินคดีกบั บริษทั วิซำร์ด โซลูชนั ่ จำกัด และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหำกปรำกฎในภำยหลัง
ต่อศำลทัวรำชอำณำจั
่
กร
เรื่อง ละเมิด ผิดสัญญำ เรียกค่ำเสียหำย พ.ร.บ.คุม้ ครองผูบ้ ริโภค พ.ศ. 2522 เรื่อง โฆษณำเป็ นเท็จหรือเกินควำมจริง หรือ
ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิดในสำระสำคัญเกีย่ วกับสินค้ำ และกฎหมำยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องได้ทุกประกำร
ข้อ 1. แจ้งควำมร้องทุกข์ กล่ำวโทษและถอนคำร้องทุกข์กล่ำวโทษในคดีอำญำ หรือคดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับคดีอำญำต่อ
พนักงำนสอบสวนทัวรำชอำณำจั
่
กร
ข้อ 2. ฟ้ องคดีแพ่ง คดีอำญำ คดีแพ่งอันเกีย่ วเนื่องกับคดีอำญำ คดีลม้ ละลำย ตลอดจนฟ้ องแย้งหรือเข้ำเป็ นโจทก์หรือ
จำเลย หรือในกำรต่อสูค้ ดีทงั ้ ปวงแทนข้ำพเจ้ำต่อศำลทีม่ เี ขตอำนำจเหนือคดีนนั ้ ๆ
ข้อ 3. ดำเนินกระบวนพิจำรณำใดไปในทำงจำหน่ำยสิทธิของข้ำพเจ้ำได้ เช่น กำรยอมรับตำมทีค่ ่คู วำมอีกฝ่ ำยหนึ่ง
เรียกร้อง กำรถอนฟ้ อง กำรประนีประนอมยอมควำม กำรแต่งตัง้ อนุญำโตตุลำกำรชีข้ ำดตัดสินคดีกำรสละสิทธิ หรือกำรใช้สทิ ธิใน
กำรอุทธรณ์หรือฎีกำ หรือในกำรขอให้ตดั สินคดีใหม่
ข้อ 4. ให้มอี ำนำจรับเงิน เอกสำร หรือสิง่ ของอื่นใดจำกศำล เจ้ำพนักงำนหรือบุคคลอื่นแทนข้ำพเจ้ำได้
ข้อ 5. ให้มอี ำนำจดำเนินกระบวนพิจำรณำในชัน้ บังคับคดี ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีลม้ ละลำยตลอดจนกำรนำเจ้ำ
พนักงำนบังคับคดีทำกำรยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตำมคำพิพำกษำรับรูก้ ำรขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ ทีย่ ดึ ยื่นคำร้องขอเฉลีย่ ในทรัพย์
ของลูกหนี้ทเ่ี จ้ำพนักงำนบังคับคดียดึ ได้ในคดีอ่นื
ข้อ 6. แต่งตัง้ ตัวแทนช่วงหรือทนำยควำมคนหนึ่งหรือหลำยคนเพื่อกระทำกำรทัง้ หลำยดังกล่ำวข้ำงต้นแทนตำมได้ดว้ ย
ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรทีผ่ รู้ บั มอบอำนำจได้กระทำไปตำมหนังสือมอบอำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้ทำด้วยตนเอง
ทัง้ สิน้
เพื่อเป็ นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อ/ลำยพิมพ์น้วิ มือไว้เป็ นหลักฐำนไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว
ลงชื่อ ……ทุเรียน เมืองจัน....….ผูม้ อบอำนำจ
(……ทุเรียน เมืองจัน......)
ลงชื่อ……………………......…...........ผูร้ บั มอบอำนำจ
(………..................…………….….)
ลงชื่อ…………………………….......….พยำน
(……………………………......…….)
ลงชื่อ…………………………….......….พยำน
(……………………………......…….)
ตัวอย่ำง

