
ตัวอยางสัญญาธุรกิจแฟรนไชส 
 

ทําที่....................................... 
............................................. 

วันที่ ...............เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 สัญญานี้ทําข้ึนระหวาง บริษัท.................................................... โดย ....................  
..........................................................กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท................... 
........................................จํากัด ตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
กรุงเทพมหานครที่แนบทายสัญญา หรือ............................................ผูรับมอบอํานาจของ
บริษัท................................................................................ ตามหนังสือมอบอํานาจลงวัน
ที่.............เดือน.........................พ.ศ. .....................ที่แนบทายสัญญา สํานักงานตั้งอยูที่เลข
ที่.............ถนน....................... แขวง..............................เขต.....................................
จังหวัด........................................ ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา  “ แฟรนไชสซอร” ฝายหนึ่ง  
กับบริษัท.................................................................โดย...............................................
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท..............................................แนบทายสัญญา  หรือ
ผูรับมอบอํานาจจากบริษัท..........................................................ตามหนังสือมอบอํานาจจาก
บริษัท..........................................................................................ตามหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที่........เดือน...................พ.ศ..............แนบทายสัญญาสํานักงานตั้งอยูเลขที่............. 
ถนน........................แขวง........................เขต............................จังหวัด..........................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ แฟรนไชสซี ” อีกฝายหนึ่ง 
 โดยที่แฟรนไชสซอรเปนเจาของเครื่องหมายการคา.................................................. 
................................................ และอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต.................... ปรากฏ
ตามเครื่องหมายการคาแนบทายสัญญานี้ซึ่งตอไปนี้สัญญานี้จะเรียกวา“เครื่องหมายการคา”และ
แฟรนไชสซอรมีความประสงคจะทําความตกลงกับแฟรนไชสซีตามเงื่อนไขและขอกําหนดใน
สัญญาที่จะกลาวตอไป 
 ทั้งสองฝายจึงตกลงทําสัญญากันดังนี้ 
 ขอ 1.  การอนุญาต แฟรนไชสซอรตกลงอนุญาตใหแฟรนไชสซีใชเครื่องหมายการคาใน
สถานประกอบการคาของแฟรนไชสซีได โดยแฟรนไชสซอรจะใหความชวยเหลือดวยวิชาการเกี่ยว
กับการผลิตสินคาแกแฟรนไชสซี 
 ขอ 2.  มาตรฐานและคุณภาพในการผลิต แฟรนไชสซีจะตองใชเครื่องหมายการคาใน
สถานที่ประกอบการคาเฉพาะกับสินคาซึ่งไดทําการผลิตตามกรรมวิธีของแฟรนไชสซอร โดยทํา
การผลิตสินคาใหไดมีคุณภาพตามมาตรฐานที่แฟรนไชสไดกําหนดไวเทานั้น 
  
 



 ขอ 3. ระยะเวลาในการใชเครื่องหมายการคา แฟรนไชสมีสิทธิใชเครื่องหมายการคา ตาม
สัญญานี้มีกําหนด....................ปนับตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ. ............... 
ถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ................... โดยแฟรนไชสซีตกลงจายคาตอบแทน
ในการใชเครื่องหมาย 
 ในวันทําสัญญาแฟรนไชสซีชําระเงินคาเครื่องหมายการคาโดยสั่งจายเปนเช็ค
จํานวน................. ฉบับ 

3.1 เช็คธนาคาร...........................................สาขา................................. 
เช็คเลขที่..............................................วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
จํานวนเงิน................................บาท (........................................................................) 

3.2 เช็คธนาคาร...........................................สาขา................................. 
เช็คเลขที่..............................................วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
จํานวนเงิน................................บาท (........................................................................) 

3.3 เช็คธนาคาร...........................................สาขา................................. 
เช็คเลขที่..............................................วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
จํานวนเงิน................................บาท (........................................................................) 

3.4 เช็คธนาคาร...........................................สาขา................................. 
เช็คเลขที่..............................................วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............. 
จํานวนเงิน................................บาท (........................................................................) 
 ขอ 4. หนาที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชสซอร 
  4.1ในระหวางอายุสัญญาฉบับนี้แฟรนไชสซอรรับวาจะไมอนุญาติใหผูอ่ืนใช
เครื่องหมายการคาดังกลาว เพ่ือประกอบกิจการคา ซึ่งมีสภาพอยางเดียวกันอันเปนการแขงขันกับ
กิจการแฟรนไชสในบริเวณอาณาเขต(ตามผังที่สังเขป) เวนแตกรณีที่เปนแฟรนไชสซีไมสามารถ
เปดสถานประกอบกิจการคาใหครบถวนในอาณาเขตที่กําหนดให หรือไดรับความยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากแฟรนไชสซอร 
  4.2หาก..........................ที่ใชประกอบในการผลิตเกิดชํารุดเสียหายหรือใชงาน
ไมไดภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่รับมอบหมายจากแฟรนไชสซอร เนื่องจากเหตุใดๆที่
ไมใชความรับผิดชอบของแฟรนไชสซี แฟรนไชสซอรจะตองเปลี่ยน................................ 
ที่ ชํารุดเสียหายหรือใชงานไมไดนั้นใหแกแฟรนไชสซีใหมที่มี พิ สัยความสามารถไมดอย
กวา......................................................... ตามสัญญานี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับแจง
จาก 
แฟรนไชสซีเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้โดยไมคิดคาบริการ หรือคาตอบแทนใดๆ จากแฟรนไชสซี 
  4.3แฟรนไชสซอรจะตองรับผิดชอบและปองกันแฟรนไชสซีในกรณีบุคคลภาย
นอกเรียกรองหรือกลาวหาใดๆอันเกี่ยวกับการใช..................................สัญญานี้ วาเปนการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของผูอ่ืน 



  4.4แฟรนไชสซอรรับรองวาโปรแกรมคอมพิวเตอรตามสัญญานี้เปนของใหม ใช
งานไดดี และมีคุณสมบัติไมต่ํากวารายการคุณสมบัติแนบทายสัญญา ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาดวย 
 ขอ 5. หนาที่และความรับผิดชอบของแฟรนไชสซี 
  5.1 แฟรนไชสซีจะตองใชเครื่องหมายการคาตามสัญญาฉบับนี้ เพ่ือประกอบการ
คาตามปกติและอยูในใตขอบเขตที่กําหนดไวในสัญญา แฟรนไชสซีตกลงวาจะไมกระทําส่ิงใดๆ 
อันเปนการรบกวนหรือแยงกับสิทธิ์การเปนเจาของเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสซอร ไมวาจะ
กระทําเพ่ือประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืนตลอดจนจะไมกระทําการใดๆหรือยอมใหกระทําฝาฝ
นกฏหมายหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญ หรือเปนที่นารังเกียจแกบุคคลในสถานที่ประกอบการคานั้น 
  5.2แฟรนไชสซี สัญญาวาจะไมนําเครื่องหมายการคา และกิจการคาตามสัญญา
ฉบับนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนไปใหบุคคลภายนอกใช หรือเชาชวง เวนแตจะไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรของแฟรนไชสซอร 
  5.3 หามมิใหแฟรนไชสซีดําเนินการตอเติม ตกแตงอาณาเขตที่ประกอบการคา 
หรือเปล่ียนแปลงประเภทการคาภายในสถานที่ประกอบการคาในระหวางสัญญา เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษร โดยชัดแจงจากแฟรนไชสซอร 
  5.4แฟรนไชสซีจะตองซื้อสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสซอรไม
วาจะเปนสินคาที่มีอยูแลวในขณะทําสัญญาหรือที่พึงมีตอไปในภายหนา ตลอดจนสินคาที่ 
แฟรนไชสซอรกําหนดใหแฟรนไชสซีสามารถซื้อได ทั้งนี้เพ่ือมาใหสินคาที่ผลิตและจําหนายใน
สถานประกอบการคาของแฟรนไชสซีตามสัญญามีคุณภาพและมาตรฐานที่แฟรนไชสซอรกําหนด 
และแฟรนไชสซีไมสามารถนําสินคาจําพวกอื่นๆเขามาจําหนายในสถานที่ประกอบการคาดังกลาว
ได 
  5.5แฟรนไชสซีจะตองสงลูกจางหรือตัวแทนเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการผลิต
ตามโครงการใหความชวยเหลือทางวิชาการ เก่ียวกับการประกอบกิจการจากแฟรนไชสซอรตาม
วันเวลาและสถานที่ซึ่งแฟรนไชสซอรแจงใหทราบ ทั้งนี้เพ่ือใหสามารถเขาใจและชํานาญในการ
ผลิตภาพสามมิติใหไดมาตรฐานและกรรมวิธีที่ถูกตองตามแบบอยางของเครื่องหมายการคาดัง
กลาว รวมทั้งแฟรนไชสซีจะตองจัดหาเครื่องแบบที่แฟรนไชสซอรกําหนด เพ่ือใหลูกจางหรือ
พนักงานสวมใสในเวลาปฏิบัติงาน โดยแฟรนไชสซีจะเปนผูออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 
  5.6แฟรนไชสซีตกลงยินยอมใหแฟรนไชสซอรหรือตัวแทนเขาตรวจดูสถานที่
ประกอบการคาของแฟรนไชสซีไดตลอดเวลา และแฟรนไชสซีตองจัดทํารายการจําหนายใชวัตถุ
ดิบและคาใชจายอื่นๆตามแบบที่แฟรนไชสซอรกําหนดเพื่อใหสามารถทําการตรวจสอบไดและ
ตองเก็บเอกสารดังกลาวไวที่สถานที่ประกอบการคา 
  5.7 แฟรนไชสซีตองดําเนินการชําระภาษีการคา และแสดงแบบรายการเสียภาษี
อากรตอทางราชการ ตลอดจนคาใชจายตางๆในการเสียภาษีการคาเองทั้งส้ิน 



  5.8แฟรนไชสซีจะตองใหความรวมมือกับผูอ่ืนที่มีสิทธิใชเครื่องหมายการคาของ
แฟรนไชสซอรในการโฆษณาเพื่อสงเสริมการขายอยางนอยปละ...........................บาท 
(..............................................) รวมทั้งจัดตั้งพิมพเอกสารเผยแพรเก่ียวกับสินคาและบริการ 
โดยแฟรนไชสซีจะเปนผูออกคาใชจายในการโฆษณา ตามอัตราเฉลี่ยของคาใชจายทั้งหมด 
  5.9แฟรนไชสซีจะตองปองกันเครื่องหมายการคาดังกลาวมิใหผูอ่ืนกระทําการ
ลวงล้ําสิทธิในเครื่องหมายการคาของแฟรนไชสซอร ไมวาจะเปนการใชเครื่องหมายการคาปลอม 
หรือการเลียนแบบเครื่องหมายของแฟรนไชสซอร การใชรูปรอยประดิษฐ หรือขอความใดๆ จะ
ตองแจงใหแฟรนไชสซอรทราบทันที 
  5.10บรรดาวัตถุที่ใชในการผลิตสินคา แฟรนไชสซีจะตองใชหรือซื้อจาก 
แฟรนไชสซอรเทานั้น 
  5.11การออกแบบสถานประกอบการคา การตกแตงตอเติม หรือดัดแปลง 
เปล่ียนแปลง แฟรนไชสซีตองแจงแกแฟรนไชสซอรเปนลายลักษณอักษร ไมนอยกวา 7 วันนับแต
เร่ิมดําเนินการ 
  5.12แฟรนไชสซีไมมีสิทธิปรับปรุง ดัดแปลง แกไข โปรแกรมคอมพิวเตอร ขอ
มูล คูมือและเอกสารที่เก่ียวของกับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่แฟรนไชสซอรสงมอบตามสัญญานี้ 
เพ่ือประโยชนในการใชงานของแฟรนไชสซีได 
  5.13แฟรนไชสซีจะไมทําการคัดลอก..................................................ตาม
สัญญานี้ โดยไมไดรับอนุญาตจากแฟรนไชสซอรเปนลายลักษณอักษร 
  5.14แฟรนไชสซียอมรับวา ตรา หรือช่ือ ของแฟรนไชสที่ประทับลงบนคูมือและ
เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับ.................................. ตามสัญญานี้เปนลิขสิทธิ์ของแฟรนไชสซอร
และแฟรนไชสซีจะไมปลดหรือลบตราหรือช่ือของแฟรนไชสซอรอออกจากส่ิงดังกลาว 
  5.15แฟรนไชสซี ตกลงจะขายสินคาในราคาที่แฟรนไชสซอรกําหนด ในกรณีที่มี
การปลี่ยนแปลงราคาของสินคา แฟรนไชสซอรจะเปนผูแจงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงราคาให 
แฟรนไชสซีทราบและหามมิใหแฟรนไชสซีทําการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาที่ขายกอนไดรับความ
ยินยอมจากแฟรนไชสซอร 
 ขอ 6. คูสัญญาจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญานี้ใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง 
 ขอ 7. การผิดสัญญาและการเลิกสัญญา 
  7.1หากคูสัญญาฝายใดไมปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง คูสัญญา
อีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได โดยมีหนังสือบอกกลาวไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่งใหทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
  7.2 หากแฟรนไชสซีหยุดดําเนินการหรือเลิกกิจการ หรือถูกฟองเก่ียวกับการ
ดําเนินการหรือศาลมีคําพิพากษาใหลมละลาย แฟรนไชสซอรบอกเลิกสัญญาไดทันที 
  7.3ถาแฟรนไชสซีไมชําระคาตอบแทนการใชเครื่องหมายการคาหรือชําระลาชา
กวากําหนดในสัญญานี้ แฟรนไชสซียอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15ตอปจากยอดเงินที่คาง



ชําระทั้งหมดหรือยอมใหแฟรนไชสบอกเลิกสัญญาและริบเงินคาตอบแทนการใชเครื่องหมายการ
คาท่ีแฟรนไชสซีไดชําระไวแลว 
  7.4การชําระคาสินคาตามเครื่องหมายการคาดังกลาว ใหคิดคาสินคาเปนราย
เดือนในแตละเดือนที่ส่ังซื้อและใหชําระคาสินคาของเดือนนั้นภายใน 15 วัน ถาแฟรนไชสซีไม
ชําระคาสินคาตามกําหนดไวในสัญญานี้ แฟรนไชสซีจะยอมใหคิดดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอป 
หรือยินยอมใหแฟรนไชสซอรบอกเลิกสัญญาได 
 ขอ 8. ผลของการเลิกสัญญา ในกรณีที่สัญญานี้ส้ินสุดลงไมวาจะดวยเหตุผลใดๆก็ตาม 
แฟรนไชสซีจะตองหยุดประกอบกิจการทันทีและไมมีสิทธิใชเครื่องหมายการคาดังกลาวอีกตอไป 
และแฟรนไชสซีจะตองคืน...........................ใชผลิตที่ใชในการควบคุมการผลิต................... 
ของแฟรนไชสซอใหแกแฟรนไชสซอรทันที 
 ขอ 9. บรรดาหนังสือหรือเอกสารตางๆที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดจะสงใหกับคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งเมื่อไดสงไปยังภูมิลําเนาของคูสัญญาที่ไดระบุไวในสัญญานี้ ใหถือวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง
ไดรับหนังสือเอกสารดังกลาวแลวเปนการสงโดยชอบดวยกฎหมาย 
 ขอ10. หากมีขอพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชสฉบับนี้ คูสัญญาตกลงใหทําการ
ฟองรองและดําเนินคดีที่ศาลแพง กรุงเทพมหานคร 
 หนังสือสัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ คูสัญญาไดอาน
และเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือช่ือพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอ
หนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ 
 
 
 
     ลงช่ือ ........................................... แฟรนไชสซอร 
                                                           (                                             ) 
 
       ลงช่ือ .............................................. แฟรนไชสซี 
                                                           (                                             ) 
 
     ลงช่ือ ....................................................... พยาน 
                                                           (                                             ) 
 
     ลงช่ือ ........................................................ พยาน 
                                                            (                                             ) 
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กรมพัฒนาธุรกิจการคา  
กระทรวงพาณิชย  
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ตัวอยางบันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาใหใชสิทธิ์ 
 

ทําที่.......................................................... 
วันที่.......................................................... 

  
 บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญาใหใชสิทธิฉบับนี้ ทําข้ึนโดยและระหวาง บริษัทเวิลดคิดส 
จํากัด (ผูทรงสิทธิ์) ฝายหนึ่ง กับ ............................................................... (ผูรับสิทธิ์) อีก
ฝายหนึ่ง 
 ตามที่ผูทรงสิทธิ์ไดทําสัญญาใหใชสิทธิ์ตอกัน โดยบันทึกขอตกลงฉบับนี้ คูสัญญาทั้งสอง
ฝายตกลงแกไขเพิ่มเติมสัญญาใหใชสิทธิ์ดังตอไปนี้ 
 1.ตามสัญญาใหใชสิทธิ์ ขอ 1.3 อายุสัญญา ผูทรงสิทธิ์ตกลงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของ
อายุสัญญาใหแกผูรับสิทธิ์จากเดิมในสัญญาไปเปนระยะเวลา 10 (สิบ) ป นับตั้งแตวันทําสัญญา
ของสัญญาใหใชสิทธิ์ แทนที่ระยะเวลาเดิมที่ระบุอยูนั้น เวนแตจะมีการเลิกสัญญากอนกําหนดตาม
ที่ระบุในสัญญาใหใชสิทธิ์ ในกรณีการตออายุสัญญา ผูทรงสิทธิ์จะตออายุสัญญาออกไปอีก (1) 
ครั้ง มีกําหนดอายุสัญญา 10 (สิบ) ป โดยไมมีการเรียกเก็บคาใหไปใชสิทธิ์เร่ิมแรกใหมอีกครั้ง 
หากผูรับสิทธิ์ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆที่กําหนดอยูในสัญญาใหใชสิทธิ์โดยไมบกพรอง 
 2.ภายใตขอตกลงฉบับนี้ ผูทรงสิทธิ์ตกลงจะไมเรียกเก็บคาใชสิทธิ์เร่ิมแรกเพิ่มเติมใดๆ 
ในกรณีการเปดศูนยการสอนเพิ่มเติม ศูนยแหงแรกภายในอาณาเขตที่ไดรับอนุญาตตามสัญญาให
ใชสิทธิ์ 
 3.ผูทรงสิทธิ์ตกลงอนุญาตใหผู รับสิทธิ์เขาติดตอ และดําเนินการใหบริการแกสถาน
ประกอบการพิเศษภายในอาณาเขตของคนที่ไดรับอนุญาตตามสัญญาใหใชสิทธิ์ โดยวิธีการทั้ง
หมดในการเขาติดตอและดําเนินการรวมถึงการคิดคาใชจายในการเรียกเก็บจากสถานประกอบ
การพิเศษ และการชําระคาธรรมเนียมตางๆแกผูทรงสิทธิ์ในรายรับที่ไดจากการใหบริการสถาน
ประกอบการพิเศษนี้ ผูรับสิทธิ์จะปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบมาตรฐาน ระบบและวิธีการที่
กําหนดไวในคูมือปฏิบัติการระบบโรงเรียน (School Programs) หรือคูมือปฏิบัติการชุด
ตางๆ ของ FUTUREKIDS (“คูมือ”) หรือที่กําหนดโดยผูทรงสิทธิ์จะไมอนุญาตให
บุคคลอื่นบุคคลใดเขาดําเนินงานในสถานประกอบการพิเศษ ภายในอาณาเขตดังกลาว  
 4.ในกรณีที่ผูรับสิทธิ์รายใดซึ่งไดทําสัญญาบริการ สถานประกอบการพิเศษ (หากมี) กับผู
ทรงสิทธิ์ไวกอนหนา คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงยกเลิกสัญญาบริการดังกลาว 
 5.ตามสัญญาใหใชสิทธิ์ผูรับสิทธิ์รับรูจะไดรับสําเนาคูมือหลักสูตร 1 ชุด โดยไมคิดคาใช
จายสําหรับการใชที่ศูนยการสอนของผูรับสิทธิ์ และตามลิขสิทธิ์ของ FUTUREKIDS และ
การใหสิทธิในการใชหลักสูตร ผูรับสิทธิ์รับรูสิทธิของผูทรงสิทธิ์ ในการเรียกเก็บคาธรรมเนียม 
และคาใชจายสําหรับสําเนาคูมือหลักสูตรเพิ่มเติมที่ผูทรงสิทธิ์จัดหาใหแกสถานประกอบการพิเศษ
/บุคคลที่สาม  ในการยินยอมอนุญาตใหใชสิทธิ์ไมวาในลักษณะใดและไมวาจะเปนการกระทําทาง



ตรงแกประกอบการพิเศษ/บุคคลทีสาม หรือโดยการขายจากผูทรงสิทธิ์ไปยังผูรับสิทธิ์ และตอ
สถานประกอบการพิเศษ/บุคคลที่สาม 
 6.บันทึกขอตกลงแนบทายสัญญานี้ จะถูกยกเลิกถาสัญญาใหใชสิทธิ์ถูกยกเลิกตามขอตก
ลงในสัญญา 
 
 นอกเหนือจากขอสัญญาที่แกไขเพิ่มเติมขั้นตนนี้แลว คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงใหยึดถือ
สัญญาขออ่ืนๆของสัญญาใหใชสิทธิ์ดังกลาวไวคงเดิมทุกประการและใหถือบันทึกขอตกลงนี้เปน
สวนหนึ่งของสัญญาดังกลาวขางตน 
 บันทึกขอตกลงตอทายสัญญาฉบับนี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอตกลงถูกตองตรงกันทุกประการ 
คูสัญญาเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ ทั้งสองฝายเขาใจขอความโดยตลอดเวลาจึงไดลงลายมือช่ือและ
ประทับตราไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
ลงช่ือ.......................................... ผูทรงสิทธิ์   ลงช่ือ........................................ ผูรับสิทธิ์    
 
ลงช่ือ............................................... พยาน    ลงช่ือ............................................ พยาน   
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