
 

 
 
 
 

 

Mandant (demandeur)/ผู้มอบอ ำนำจ (ผู้สมคัร) 
Nom - นามสกุล : 

Prénom - ช่ือ : 

N° du document de voyage - เลขหนงัสือเดินทาง : 
N° de téléphone - เบอร์โทรศพัท ์: 

Mandataire (tierce personne) / ผู้รับมอบอ ำนำจ (ตวัแทน) 

Nom - นามสกุล : 

Prénom - ช่ือ :  

Types de pièce d’identité - ประเภทเอกสารระบุตวัตน : 

N° de téléphone - เบอร์โทรศพัท ์:          

Fait, le - วนัท่ี :                    A – สถานท่ี : Signature du demandeur – ลำยเซนต์ผู้มอบอ ำนำจ 
 
Tampon du PSE/ตราประทับบริษัทตวัแทน 

 

Mandataire (tierce personne) en cas de changement 
ผู้รับมอบอ ำนำจ(ตวัแทน) กรณทีีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

Nom - นามสกลุ : 

Prénom - ชือ่ :  

Types de pièce d’identité - ประเภทเอกสารระบุตวัตน : 

N° de téléphone - เบอรโ์ทรศพัท ์:        

Fait, le - วนัท่ี :                    A – สถานท่ี : 

 

Signature du demandeur – ลำยเซนต์ผู้มอบอ ำนำจ 
 
Tampon du PSE/ตราประทับบริษัทตวัแทน 

 

ATTESTATION DE REMISE DU PASSEPORT - ใบรับรองการส่งคืนหนงัสือเดินทาง 
A compléter au retrait de l’enveloppe - โปรดกรอกขอ้มูลเม่ือมารับซองคืน 

 

Enveloppe de retour, remise le …………..………. à Bangkok, au mandataire désigné ci-dessus dont la pièce d’identité est 
concordante à la procuration.   
 

การส่งคืนซอง ส่งคืนเม่ือวนัท่ี...................ท่ี กรุงเทพฯ ให้กบัผูรั้บมอบอ านาจท่ีระบุไวด้า้นบน ซ่ึงมีเอกสารระบุตวัตนตรงกบัหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี 
 

Signature du mandataire/ลำยเซนต์ผู้รับมอบอ ำนำจ    Tampon du PSE/ตรำประทับบริษทัตัวแทน   

PROCURATION - หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
Autorisation du demandeur pour le retrait de son passeport par une tierce personne 

กำรอนุญำตจิำกผูส้มคัรใหบุ้คคลอืน่รบัหนงัสอืเดนิทำงแทน 

Cette procuration a pour objet d’autoriser une tierce personne à retirer en mon nom et avec mon accord l’enveloppe contenant mon 
passeport auprès du prestataire, une fois ma demande traitée par l’ambassade de France.  
Une copie de la procuration ci-après, dûment complétée, signée (mandant et mandataire) et datée sera remise par mes soins au 
mandataire. Le centre TLScontact, m’informera lorsque l’enveloppe sera disponible et exigera la présentation de cette procuration. 

N° Référence TLScontact :                           
 

หนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือยนิยอมให้บุคคลอ่ืนรับซองบรรจุพาสปอร์ตของขา้พเจา้จากบริษทัตวัแทนศูนยย์ืน่วีซ่า หลงัจากท่ีสถานทูตฝร่ังเศสพิจารณาเสร็จส้ิน
แลว้ ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ี จะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ มีลายเซนต ์(ผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ) และ ระบวุนัท่ีท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากขา้พเจา้ ศูนยย์ืน่วีซ่าทีแอล
เอสคอนแทคจะแจง้ขา้พเจา้ให้ทราบเม่ือซองกลบัมาแลว้ และจะตอ้งแสดงหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีเพ่ือรับซองดงักล่าว เลขอ้ำงองิ TLScontact:                                        
 

ATTENTION PARTICULIERE :  la pièce d’identité présentée par le mandataire devra être identique à celle déclarée dans la procuration 
par le mandant. En cas de doute ou de non-respect de la procédure, le prestataire de services extérieur TLS contact, se réserve le droit 
de ne pas remettre l’enveloppe et contactera le demandeur pour l’en informer. 
 

โปรดทรำบ : เอกสารระบุตวัตวัตนท่ีน ามาแสดงโดยผูรั้บมอบอ านาจจะตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีจากผูม้อบอ านาจ ในกรณีท่ีน่าสงสยั หรือไม่
ปฎิบติัตามกฎ ศูนยย์ืน่วีซ่าทีแอลเอสคอนแทค ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนซอง และติดต่อผูส้มคัรเพ่ือแจง้ขอ้มูลดงักล่าว 


