
แบบ บอจ. 1    

         
 

คาํขอท่ี.........................................                                             สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี..........................................                                     คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั                                 ........................................................  

บริษทั...................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี บค............................................................ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งัต่อไปน้ี  

หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้....................................        

จดัตั้งบริษทัจาํกดั 

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (ห้างหุ้นส่วน..........................................................................ทะเบียนเลขท่ี.........................................)                                                                                               

มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทนุ / ควบรวมบริษทั)                              

เพ่ิมทุน / ลดทนุ                                                                                              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)                                   

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั)              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทนุ / หุน้ / มูลค่าหุ้น) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     

ควบรวมบริษทัจาํกดั (บริษทั.....................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี............................................ 

ไดค้วบรวมกบับริษทั.................................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี..........................................) 

กรรมการ (เขา้.................... คน) (ออก.....................คน) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 

แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             

แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื่นซ่ึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ    

  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป) 

ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ

ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

 

                                                                                                            ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                   ............................................................................... 

                                                                      (..............................................................................)     
 

                                                                                                            ...............................................................................     

                                                                                                                                  (...............................................................................) 

ขอรับรองว่าผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   

เม่ือวนัท่ี..................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี........................................................ 

  ................................................................................................                     (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 

 (...............................................................................................)                             (..............................................................)     

นายทะเบียน /...........................................................................                                ประทบัตราตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 
 

 คาํเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ 

                 3.  การไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

(ประทบัตราบริษทั) 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นายนิติ ใจกลา้ 
สมาชิกวิสามญัแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

////////////// 

/////////////////////////////////

 

 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี 

 

- ไม่มี - 



 

 

 

ท่ี                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                                                      
                                                                                                                               ...............................................................  

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองว่าบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี ..........................................      

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี  ................................................................................ ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบคุคล    

               ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1. ช่ือบริษทั "บริษทั ................................................................................................................................................ จาํกดั" 

2. กรรมการของบริษทั มี ........................ คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

(1)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(2)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(3)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(4)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(5)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(6)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(7)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(8)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(9)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(10)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

3. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................  

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ............................................................................ บาท  

 5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................................  

  ภาษาองักฤษ  ...................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................................  

 6. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัมี ....................... ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองน้ี จาํนวน .......................แผน่ 

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 
 

 

                        ออกให้ ณ วนัท่ี ……………………………………….……. 

 

               ……………………………………………………………….. 

               (..……………………………………………………………..) 

                                                 นายทะเบียน 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืไมด้อก                                                   ////////////   Gungrow Yueanhaidok 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

2,000,000 

14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

14 Borommaratchachonnani Road Bang Bamru Subdistrict Bang Phlat District Bangkok 

7                                                                                                          1 

2 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี                                                 ////////////         Gerbera Daisies 



 

คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดั 

บริษทั ................................................................................................................................ จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี ...................................................................................... 

ประกอบคาํขอเลขท่ี ................................................................................................. เม่ือวนัท่ี ................................................ 

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ

สํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร

หลกัฐานใดๆ ท่ียื่นพร้อมกบัคาํขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั้งบริษทั / สามญั / วิสามญัผูถื้อหุ้น / คณะกรรมการ คร้ังท่ี  .............................................................................  

เม่ือวนัท่ี .......................................................... ณ บา้นเลขท่ี  ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................มีกรรมการ / ผูถื้อหุ้น เขา้ประชุมจาํนวน ................คน

นบัจาํนวนหุ้นได ้............................................ หุ้น โดย .................................................................................... เป็นประธานท่ีประชุม 

ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมและดาํเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทั  

เม่ือวนัท่ี .............................................  ณ บา้นเลขท่ี  ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากห้างหุ้นส่วนเดิมท่ีแปรสภาพเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั่ง ของศาล ................................................................ ตามคดี  ............................................................................  

หมายเลข ........................................................................  เม่ือวนัท่ี  .....................................................................................................  

ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั  

ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัท่ี ...................................................................................  

ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หน้ี ให้ทราบ เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั 

ลงวนัท่ี  ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ ................................................................................... ลงวนัท่ี  ....................................  

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ....................................................................บริษทัไดรั้บเม่ือวนัท่ี .........................................................................  

อื่น ๆ   ...................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานกังานแห่งใหญ่ของบริษทัน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ

ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

(4) ขอยอมรับการนาํขอ้มูล e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัตามท่ีแจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใชใ้นการ 

ขอรับช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพ่ือใชส้าํหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filling) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้ 

              ลงลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 

 
     ........................................................................................... 

    (...........................................................................................)  
   

                              

  ........................................................................................... 

   (...........................................................................................) 
(ประทับตราบริษัท) 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

-- 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 2 

20,000 นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

              /////////////////////////////////////////////// 

//////////// 

 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี 

- ไม่มี - 



(ถา้จะให้กรรมการรับผิดโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผิดเช่นนั้นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีใหร้ะบุ “..................”) 

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2                    

หนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี  บค................................................................................ 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบัน้ีทาํขึ้นเม่ือวนัท่ี.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1   ช่ือบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 

เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี...................................................................................................................................................................… 

 ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั้งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 

 ขอ้ 3   วตัถุท่ีประสงคท์ั้งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ท่ีแนบ 

 ขอ้ 4   ผูถื้อหุ้นของบริษทัน้ีต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

  ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน............................................................บาท (.......................................................) 

แบ่งออกเป็น............................................หุ้น (..................................) มูลค่าหุ้นละ.......................................บาท (................................) 

 ขอ้ 6   ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ ลายมือช่ือ และจาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ช่ือซ้ือไว ้รวม................คน มีดงัน้ี 

ข้าพเจ้าผู้เร่ิมก่อการทุกคนซ่ึงได้ลงลายมือช่ือไว้นี ้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

            (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี....................................................................... 

ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................................................  

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้......................….หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ)..............................................................                         

            (2)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ)..............................................................                         

            (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................... ....................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น  

  (ลงลายมือช่ือ).............................................................                         

  
  

                     (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................ผูเ้ร่ิมก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                             (..................................................................................) 
 

 

หนา้.............ของจาํนวน..............หนา้                                      (ลงลายมือช่ือ)....................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี..............................................................................                      (....................................................) 

 
 

 
 

 
 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

MORRIS ENGINEER Co.,Ltd. 

กรุงเทพมหานคร 

7 

“…………………..” 

สองลา้น                                           2,000,000 

สองหม่ืน                              20,000                                       หน่ึงร้อย                            100 

2 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก                                                 36                                      0 2999 8888                           

1   2  3  4  5    6  7  8  9  0    1 2    3                                                        

561 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                           
         นกัธุรกิจ                                                   หน่ึง                     

นางสาวเยอบีล่า เดซี (Miss Gerbera Daisies)               38                                     (27-12) 342 4600              

428 ถนนฮิล อาเคเดีย เมืองพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(428 Hill Street, Arcadia, Pretoria City, Republic of Suth Africa)                       

         นกัธุรกิจ                                                    หน่ึง                     

หนงัสือเดินทาง                                                         AB0000001                 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

1                        2 

 

 



แบบ บอจ. 2 

คํารับรองลายมือช่ือของพยาน 
 
 ขา้พเจา้.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขา้พเจา้.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขอรับรองว่าผู้เร่ิมก่อการตั้งบริษทันีทุ้กคนได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบ

ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

            (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..พยาน 

                   (…………………..……………..……………….) 

            (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..พยาน 

                   (…………………..……………..……………….) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 
 

 

                     (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................ผูเ้ร่ิมก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                             (..................................................................................) 
 

หนา้.............ของจาํนวน..............หนา้                                 บริษทั...................................................................................................จาํกดั 

ประกอบคาํขอท่ี..............................................................................       

                   (ลงลายมือช่ือ).............................................................นายทะเบียน 

                                                                                                                                 (............................................................)            

ชาํระอากรแสตมป์ 
เป็นเงิน 200 บาท 

 
 

 
 

นางบวัตูม บวับาน                                                    28                                          0 2444 1111                   

1   1  1  1  1    1  1  1  1  1    1 1    1                                                        

    22/2                       -                     สุขมุวิท                            ////////                  สวนหลวง   

////////              สวนหลวง                                             กรุงเทพมหานคร                  

นางสาวจาํปา จาํปี                                                    30                                          0 2333 0000          

2   2  2  2  2    2  2  2  2  2   2  2    2                                                        

   44                           -                       จนัทน์                            ////////                 บางโพงพาง 

////////               ยานนาวา                                               กรุงเทพมหานคร                  

 

 

นางบวัตูม บวับาน 

นางสาวจาํปา จาํปี 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

2                         2 มอริส เอน็จิเนียร์ 



แบบ ว. 

รายละเอยีดวตัถุที่ประสงค์ 
ของ 

                         หา้งหุน้ส่วน/บริษทั........................................................................................ 

                                   ทะเบียนเลขท่ี.................................................................... 

วตัถุท่ีประสงคข์อง หา้งหุน้ส่วน/บริษทั น้ี  มี......................ขอ้  ดงัน้ี 
 .................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            (ลงลายมือช่ือ)…..............................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                          (…................................................................................)         ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน 

หนา้ .................ของจาํนวน.................หนา้   (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอท่ี....................................................        (…..................................................................) 

กรณีวัตถท่ีุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบางกิจการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องขออนุญาต  นิติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบกิจการน้ัน 

มอริส เอน็จิเนียร์     จาํกดั ///////////////// 
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 ( 1 ) ซ้ือ จดัหา รับเช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใด ๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 

 ( 2 ) ขาย โอน จาํนอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอ่ืน 

 ( 3 )  เป็นนายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั  

การหาสมาชิกในสมาคม และการคา้หลกัทรัพย ์

 ( 4 )  กูย้มืเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถานบนัการเงินอ่ืน และใหกู้ย้ืมเงิน หรือใหเ้ครดิตดว้ย

วิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดอ้ยา่งอ่ืน 

เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

 ( 5 )  ผลิตเส้ือผา้ และส่งเส้ือผา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 

 ( 6 )  ผลิตและขายส่งหนา้กากอนามยั 

 ( 7 )  ทาํการประมูลเพื่อรับจา้งทาํของ ตามวตัถุท่ีประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ 

นายกนัเกรา ยนืให้ดอก 

1                                 1 



ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล

เพื่อใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบจองเลขที่ : 0202660025509

วันที่ : 02/02/2566

ชื่อผู้จอง : นายกันเกรา ยืนให้ดอก

โทรศัพท์ : 025470000

ผู้ถือบัตรประจำตัว : เลขที่บัตรประชาชน

อีเมล : morrisen_1@hotmail.com 
เลขที่ : 1000000000001

ชื่อที่ขอจอง : มอริส เอ็นจิเนียร์

ขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษ : MORRIS ENGINEER

ชื่อที่จองให้ยื่นขอจดทะเบียน ภายในวันที่     07/03/2566

ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ

ข้อตกลง

1. ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบชื่อที่ประสงค์จะจองเพื่อแสดงชื่อที่ ซ้ำ พ้อง หรือคล้ายคลึง

หรือมีความหมายของชื่อเช่นเดียวกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

2. ผู้ขอจองชื่อได้ตรวจสอบชื่อที่ขอจองด้วยตนเองแล้วว่าเป็นชื่อที่ไม่ขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

3. กรณีที่มีข้อโต้แย้งในการนำชื่อไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างหุ้นส่วน/บริษัทจะรับผิดชอบในการใช้ชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 18 มาตรา 67 และมาตรา 1115 โดยจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับชื่อทันที

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ยอมรับตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................................

(...............................................................)

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้เริ่มก่อตั้ง/กรรมการ 

ผู้ขอจดทะเบียน

นายกันเกรา ยืนใหดอก



2



�����������

�����������



แบบ ก. 
กรรมการเข้าใหม่ 

ของ 
บริษทั …………………………………..………………………………..….จาํกดั

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี$  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(�)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

              (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(?)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

� ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 
(A)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

 (ลงลายมือชื	อ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้อจดทะเบียน
(…………………………………..………………………………..….) 

หนา้……….ของจาํนวน……….หนา้                                  (ลงลายมือชื	อ)………….…....……………………………นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	………………..…..…............………      (………………….……...………………….) 

ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื	อและที	อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 
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อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

             (ลงลายมือชื	อ)………………………………………………………
(3)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...……… 



-ตวัอยา่ง- 
รายช่ือผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้น 

ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งบริษัท มอริส เอน็จิเนียร์ จํากดั 

เม่ือวันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2566  เวลา 09.30 น. 

ณ บ้านเลขที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

1. ช่ือ นายกนัเกรา ยนืใหด้อก ถือหุน้จาํนวน   12,000  หุน้  (ลงลายมือช่ือ)...................................... 

 

2. ช่ือ นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี ถือหุน้จาํนวน       8,000 หุน้ (ลงลายมือช่ือ)...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

 

.................................................. 

(นายกนัเกรา ยนืให้ดอก) 

กรรมการ 



(ใหใ้ชข้อ้ความวา่ “ ใชต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นขอ้บงัคบัของบริษทั ” หรือ “ ใชข้อ้บงัคบัตามที	ประธานเสนอเป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” อยา่งใดอยา่งหนึ	ง) 

รายงานการประชุมตั$งบริษทั 

บริษทั .....................................................................................จาํกดั 
 ประชุมเมื	อวนัที	....................................................................เวลา...................................................................น. 
ณ บา้นเลขที	..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................มผีู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมาประชุม ...................คน 
นบัจาํนวนหุน้ได.้.............................หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม โดย................................................................................. 
เป็นประธานที	ประชุม และเริ	มประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี,   

1. รับรองบัญชีรายชื�อ ฐานะ และสํานักของผู้เข้าชื�อซื$อหุ้น พร้อมทั$งจํานวนหุ้น ซึ�งต่างคนได้ลงชื�อซื$อไว้
      - ประธานไดเ้สนอบญัชีรายชื	อ ฐานะ และสาํนกัของผูเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ของบริษทั และจาํนวนหุ้นซึ	 งต่างคน

ไดล้งชื	อซื,อไวใ้หที้	ประชุมพิจารณา  
      - ที	ประชุมตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ถือเป็นบญัชีรายชื	อผูถื้อหุ้นของบริษทั

ไดต่้อไป  

2. พจิารณาตั$งข้อบังคับของบริษัท
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั  
      - ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้....................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................  
 

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที�ผู้ เริ�มก่อการตั$งบริษัทได้กระทาํ และค่าใช้จ่ายซึ�งจําเป็นต้องจ่าย
ในการตั$งบริษัท 

      - ประธานแถลงวา่ ในการเตรียมการเพื	อตั,งบริษทันี,ไม่มีผูเ้ริ	มก่อการผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการผกูพนับริษทั 
จึงไม่จาํตอ้งให้สัตยาบนัแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ	 งจาํเป็นตอ้งจ่ายในการตั,งบริษทันี,  ซึ	 งผูเ้ริ	มก่อการไดท้ดรอง 
เงินส่วนตวัจ่ายไป เป็นจาํนวนเงิน.........................................บาท จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณา  

      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นาํค่าใช้จ่ายจาํนวนดังกล่าวตามที	ประธานเสนอ  
เป็นค่าใช้จ่ายของบริษทัได ้ 

4. พจิารณาเรื�องหุ้น
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณากาํหนดชนิดและจาํนวนหุน้ของบริษทั รวมทั,งการเรียกชาํระเงิน

ค่าหุน้ในครั, งแรกดว้ย  
      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กาํหนดให้หุ้นของบริษทัมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามญั  

ชนิดระบุชื	อที	ตอ้งใชเ้งินจนเตม็มูลค่า และใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ในครั, งแรกนี, หุน้ละ ….......................บาท รวมเป็นเงิน
ที	เรียกใหช้าํระค่าหุ้นในครั, งแรกนี,ทั,งหมด..............................................................................................................บาท  

(ลงลายมือชื	อ)........................................................................ กรรมการ 
       (………………………………………………..)  
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z. พจิารณาเลอืกตั$งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งกรรมการชุดแรกของบริษทั เพื	อบริหารกิจการของบริษทั 

และพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการที	จะกระทาํการแทนบริษทัดว้ย  
      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน....................คน 

โดยเลือกตั,งผูที้	มีรายชื	อดงัต่อไปนี, เป็นกรรมการชุดแรกของบริษทั คือ  
(1) ..............................................................................................................................................................  
(2) ..............................................................................................................................................................  

(4) ..............................................................................................................................................................  
(5) ..............................................................................................................................................................  
(6) ..............................................................................................................................................................  
(7) ..............................................................................................................................................................  
(8) ..............................................................................................................................................................  

 และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดอาํนาจกรรมการของบริษทัเป็นดงันี,  คือ “จาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งจะ
ลงชื	อเป็นสําคัญผูกพันบริษัทได ้คือ  ...............................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

6. พจิารณาเลอืกตั$งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสินจ้าง
- ประธานไดเ้สนอให้ที	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั,งกาํหนดค่าสินจา้งดว้ย  
- ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั,ง...........................................................................  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	.......................เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าสินจา้งใหปี้ละ....................................บาท  
7. เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื	องใดเขา้พิจารณา  

ปิดประชุมเวลา...................................... น.  

(ลงลายมือชื	อ)............................................................ประธานที	ประชุม  
 (..........................................................) 

     รับรองว่าถูกต้อง 

 ..............................................................  
(.............................................................)  

          กรรมการ
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(ลงลายมือช่ือ)....................................................................................กรรมการ 

      (....................................................................................) 
 

นายกันเกรา ยืนใหดอก 

ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท.......................................................................................................................จำกดั 

 

หมวด 1. บทท่ัวไป 

ขอ 1. ขอบังคับนี้ถามิไดตราไวเปนอยางอ่ืน ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในสวนท่ีเก่ียวดวยบริษัทจำกัดมาใชบังคับ  

ขอ 2. ขอบังคับนี้ถามีที่ซึ่งสมควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนจัดการแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายตอไป  

หมวด 2. หุนและผูถือหุน 

ขอ 3. หุนของบริษัทท้ังหมดเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อ  

ขอ 4. การโอนหุนจะตองทำเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน โดยมีพยานอยางนอยหนึ่งคน   

ลงชื่อรับรองและจะนำมาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไดตอเม่ือบริษัทจดแจงการโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุนแลว  

ขอ 5. บริษัทจะถือหุนหรือรับจำนำหุนของบริษัทเองไมได  

หมวด 3. กรรมการ 

ขอ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเทาใดใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกำหนด  

ขอ 7. ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือก

ผูอ่ืนข้ึนแทนก็ได แตใหมีเวลาอยูในตำแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีกรรมการผูออกไปนั้นชอบจะอยูได  

ขอ 8. การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมดวยตนเองไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน 

องคประชุมปรึกษากิจการได  

ขอ 9. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และใหกรรมการเลือกตั้งในระหวาง

กันเอง ข้ึนเปนประธานหนึ่งคน  

หมวด 4. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 10. ใหมีการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท 

และตอนั้นไปใหมีการประชุมครั้งหนึ่งทุกป การประชุมเชนนี้เรียกวาการประชุมสามัญ และการประชุมคราวอ่ืน 

บรรดาท่ีมีนอกจากนี้เรียกวาการประชุมวิสามัญ 

ขอ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนจำนวน

รวมกัน ไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจำนวนหุนของบริษัทเขาชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหเรียกประชุม

วิสามัญก็ได 

 

มอริส เอ็นจิเนียร 



(ลงลายมือช่ือ)....................................................................................กรรมการ 

      (....................................................................................) 
 

นายกันเกรา ยืนใหดอก 

 

ขอ 12. คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหสงทางไปรษณียตอบรับหรือสงมอบใหแกตัวผูถือหุนทุกคน

ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ     

เพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทำการดังวานั้น กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน 

ขอ 13. ผูถือหุนคนใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได อาจมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม 

แทนก็ได  

ขอ 14. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธาน

กรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไปแลว 15 นาที ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุน    

คนหนึ่งซ่ึงได เขารวมประชุมข้ึนเปนประธาน  

ขอ 15. ในการประชุมใหญตองมีผู ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุมกัน       

ไมนอยกวาสองคน และมีจำนวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสี่แหงทุน จึงจะเปนองคประชุม การออกเสียงลงมติ

ใหถือเอาเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด 5. งบดุล 

ขอ 16. ใหกรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชี

กําไรขาดทุนทุกรอบขวบปทางบัญชีของบริษัท โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี................................................... และสิ้นสุดวนัท่ี

................................................ ของทุกป  

ขอ 17. งบดุลของบริษัทตองจัดใหมีผูสอบบัญชีอยางนอยหนึ่งคนเพ่ือตรวจสอบแลวนำเสนอเพ่ือขอ

อนุมัติจาก ท่ีประชุมผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันท่ีลงในงบดุลนั้น  

หมวด 6. เงินปนผลและเงินสำรอง 

ขอ 18. การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงิน

กําไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุน 

ของบริษัทหรือมากกวานั้น  

ขอ 19. การจายเงินปนผลบริษัทจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุม

ใหญหรือกรรมการลงมติ แลวแตกรณี 

หมวด 7. ผูชำระบัญชี 

ขอ 20. ผูชำระบัญชีของบริษัทจะเปนบุคคลใดและมีจำนวนเทาใด และอำนาจของผูชำระบัญชีจะเปน

ประการใด ใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกำหนด  

ขอบังคับนี้เปนไปตามมติของท่ีประชุม เม่ือวันท่ี......................................................   
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
     ทะเบียนเลขที�

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 

   ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
ผูถื้อหุ้น   ไทย ............. 1...........คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ ...........................คน  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (r) เลขหมายใบหุน้     วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
            

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (s) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (t) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (r) 

 

(s) 

    หุ้นละ      (r) 
 

 
 (s) 

 
 

   หุ้นละ      (r) 

(s) 

   หุ้นละ      (r) 

(s) 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้นี� เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
   (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ

(…………………………………………………)

แบบ บอจ. 3 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที	ชาํระแลว้ (�)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที	ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระเป็นเงิน          
    ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (?)” ให้ระบุค่าหุ้นที	ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     

        ช่อง  “สัญชาติ (C)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที	จดทะเบียนจดัตั,ง   
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ใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด ไดรับเงินชําระคาหุน 
เปนเงิน                (สามแสนหาหมื่น) บาท จาก นายกันเกรา ยืนใหดอก       .  

หุน จากการจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร  จํากัด เพื่อเปนคาหุน จํานวน            (หนึ่งหมื่นสองพัน)  

โดยชาํระเปนเงินสด จํานวน        (สามแสนหาหมื่น)          บาท
หรือเช็คธนาคาร  สาขา  เช็คเลขท่ี  ลงวันที่ . 
หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร  สาขา 
ชื่อบัญชี    เลขที่บัญชี
เมื่อวันที่  ไวเรียบรอยแลว   

ลงชื่อ  ผูรับเงิน 
 (นายกันเกรา ยืนใหดอก)         

 กรรมการ  

12,000 

300,000 

300,000 



ใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด 

วันที่ 7 กมุภาพันธ 2566 

บริษัท  มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด ไดรับเงินชําระคาหุน 
เปนเงิน   200,000 (สองแสน)          บาท จาก             นางสาวเยอบรีา เดซี ่           .  

หุน จากการจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร  จํากัด  เพื่อเปนคาหุน จํานวน    8,000 (แปดพัน)  
โดยชาํระเปนเงินสด จํานวน       200,000 (สองแสน) บาท
หรือเช็คธนาคาร  สาขา  เช็คเลขท่ี ลงวันที่ . 
หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร  สาขา 
ชื่อบัญชี   เลขที่บัญชี
เมื่อวันที่  ไวเรียบรอยแลว   

ลงชื่อ      ผูรับเงิน 
  (นายกันเกรา ยืนใหดอก)         

              กรรมการ        
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 บริษัท ธนาคารไทยเจรญิ จํากัด (มหาชน) 
THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

วันที่ 5 กมุภาพนัธ 2566 ที่ ธ . 023/2566 

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร 

       โดยหนงัสอืฉบบันี้ี้ บริิษัท ธนาคารไทยเจริิญ จํากััด (มหาชน) สาขาสาทร ขอรบัรองวา 
นายกันเกรา ยืนใหดอก ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชเีลขท่ี 011-0-23456-3        
ไวกับ ธนาคารไทยเจริญ สาขาสาทร เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ 2552 โดยมี ยอดเงนิโอนเขา
บัญชี 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และมยีอดเงนิฝากคงเหลอื ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 
2566 เปนจํานวนเงิน 15,200,000 บาท (สิบหาลานสองแสนบาทถวน) 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนายกันเกรา ยืนใหดอก เพื่อประโยชนในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 บมจ. ไทยเจริญ สาขาสาทร 

   (นางบัวสวรรค ผกากรอง) 
           ผูจัดการสาขา 

บัวสวรรค ผกากรอง 



 ปิดอากร  

 10 บาท 

 หนงัสือมอบอาํนาจ 

                                                                                                                       เขียนท่ี………………….…………….……….. 

                                                                                                       วนัท่ี…………………………………………..………….. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ร่ิมก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 

………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให…้……………………………….……………….……… 

      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                          

   ถือบตัรอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขท่ี...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัท่ีออกบตัร……….…….......…….วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….

หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 

เป็นผูม้ายืน่ขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................และยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 

ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 

ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนขา้พเจา้       

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         

ไดท้ั้งส้ินและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ 

(*) 

 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีขึ้นเน่ืองจากการรับมอบอาํนาจน้ีโดยส้ินเชิง 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                                                                                   (…………………………………….……………….) 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                    (…………………………………….……………….)   

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                                                                                   (…………………………………….……………….) 

                          ประทบัตรา (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                (……………………………..………..….…………..)  

  (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                                                                                  (……………………………...………..……………..)  

                                           (ลงลายมือช่ือ)……………………………………………….....พยาน  

                   (…………………..…...……………..………………)  

หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบน้ี ก็ให้ระบใุห้ชดัเจนในบรรทดัท่ีว่างไว ้(*)  

บริษทั มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั ///////////////////////////////

 

//////////                                                         ///////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////         //////////////// 

นายสมศกัด์ิ  แสนดี 

1        2     3     4     4        0     0     6     6    5        8     8        3 

    เขตสวนหลวง                                          16 สิงหาคม 2564                                        20 สิงหาคม 2570 

      22/2                                                                 -                                        กาญจนาภิเษก 

    บางรักพฒันา                                             บางบวัทอง                                  นนทบุรี 

081 111 1111                                              somsaksaendee@hotmail.com 

หนงัสือบริคณห์สนธิและจดัตั้งบริษทัจาํกดั 

มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นายสมศกัด์ิ แสนดี 

นายสมชาย มีทรัพย ์

 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี - ไม่มี - 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 

การจดทะเบียนจดัตั้งบริษัทจำกัด 
(ภายในวันเดียว) 

 
 

กรณีมีตราประทบั 
  



แบบ บอจ. 1    

         
 

คาํขอท่ี.........................................                                             สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี..........................................                                     คาํขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั                                 ........................................................  

บริษทั...................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี บค............................................................ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งัต่อไปน้ี  

หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้....................................        

จดัตั้งบริษทัจาํกดั 

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (ห้างหุ้นส่วน..........................................................................ทะเบียนเลขท่ี.........................................)                                                                                               

มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทนุ / ควบรวมบริษทั)                              

เพ่ิมทุน / ลดทนุ                                                                                              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)                                   

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั)              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทนุ / หุน้ / มูลค่าหุ้น) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     

ควบรวมบริษทัจาํกดั (บริษทั.....................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี............................................ 

ไดค้วบรวมกบับริษทั.................................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี..........................................) 

กรรมการ (เขา้.................... คน) (ออก.....................คน) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 

แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             

แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื่นซ่ึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ    

  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป) 

ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ

ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

 

                                                                                                            ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                   ............................................................................... 

                                                                      (..............................................................................)     
 

                                                                                                            ...............................................................................     

                                                                                                                                  (...............................................................................) 

ขอรับรองว่าผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   

เม่ือวนัท่ี..................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี........................................................ 

  ................................................................................................                     (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 

 (...............................................................................................)                             (..............................................................)     

นายทะเบียน /...........................................................................                                ประทบัตราตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 
 

 คาํเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ 

                 3.  การไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

(ประทบัตราบริษทั) 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นายนิติ ใจกลา้ 
สมาชิกวิสามญัแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
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นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี 

 



 

 

 

ท่ี                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                                                      
                                                                                                                               ...............................................................  

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองว่าบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี ..........................................      

 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี  ................................................................................ ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบคุคล    

               ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1. ช่ือบริษทั "บริษทั ................................................................................................................................................ จาํกดั" 

2. กรรมการของบริษทั มี ........................ คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

(1)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(2)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(3)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(4)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(5)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(6)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(7)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(8)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(9)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(10)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

3. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................  

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ............................................................................ บาท  

 5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................................  

  ภาษาองักฤษ  ...................................................................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................................................................................  

 6. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัมี ....................... ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองน้ี จาํนวน .......................แผน่ 

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 
 

 

                        ออกให้ ณ วนัท่ี ……………………………………….……. 

 

               ……………………………………………………………….. 

               (..……………………………………………………………..) 

                                                 นายทะเบียน 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืไมด้อก                                                   ////////////   Gungrow Yueanhaidok 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายกนัเกรา ยนืใหด้อก และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2,000,000 
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14 Borommaratchachonnani Road Bang Bamru Subdistrict Bang Phlat District Bangkok 
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นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี                                                 ////////////         Gerbera Daisies 



คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดั 

บริษทั ................................................................................................................................ จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี ...................................................................................... 

ประกอบคาํขอเลขท่ี ................................................................................................. เม่ือวนัท่ี ................................................ 

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ

สํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร

หลกัฐานใดๆ ท่ียื่นพร้อมกบัคาํขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั้งบริษทั / สามญั / วิสามญัผูถื้อหุ้น / คณะกรรมการ คร้ังท่ี  .............................................................................  

เม่ือวนัท่ี .......................................................... ณ บา้นเลขท่ี  ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................มีกรรมการ / ผูถื้อหุ้น เขา้ประชุมจาํนวน ................คน

นบัจาํนวนหุ้นได ้............................................ หุ้น โดย .................................................................................... เป็นประธานท่ีประชุม 

ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมและดาํเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทั

เม่ือวนัท่ี .............................................  ณ บา้นเลขท่ี  ...........................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากห้างหุ้นส่วนเดิมท่ีแปรสภาพเรียบร้อยแลว้

เม่ือวนัท่ี ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั่ง ของศาล ................................................................ ตามคดี  ............................................................................  

หมายเลข ........................................................................  เม่ือวนัท่ี  .....................................................................................................  

ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั 

ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัท่ี ...................................................................................  

ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หน้ี ให้ทราบ เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั

ลงวนัท่ี  ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ ................................................................................... ลงวนัท่ี  ....................................  

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ....................................................................บริษทัไดรั้บเม่ือวนัท่ี .........................................................................  

อื่น ๆ   ...................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................  

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานกังานแห่งใหญ่ของบริษทัน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ

ต่อนายทะเบียนไดท้นัที 

(4) ขอยอมรับการนาํขอ้มูล e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัตามท่ีแจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใชใ้นการ 

ขอรับช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพ่ือใชส้าํหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filling) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้ 

  ลงลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั

     ........................................................................................... 

    (...........................................................................................) 

 ........................................................................................... 

(...........................................................................................) 
(ประทับตราบริษัท) 

มอริส เอน็จิเนียร์ 

-- 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั 

กรุงเทพมหานคร 2 

20,000 นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

              /////////////////////////////////////////////// 

//////////// 

 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี 



(ถา้จะให้กรรมการรับผิดโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผิดเช่นนั้นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีใหร้ะบุ “..................”) 

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2 

หนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขท่ี  บค................................................................................ 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบัน้ีทาํขึ้นเม่ือวนัท่ี.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1   ช่ือบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 

เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงัน้ี...................................................................................................................................................................… 

ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั้งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 

ขอ้ 3   วตัถุท่ีประสงคท์ั้งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ท่ีแนบ 

ขอ้ 4   ผูถื้อหุ้นของบริษทัน้ีต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินท่ีตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 

.................................................................................................................................................................................................................. 

ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน............................................................บาท (.......................................................) 

แบ่งออกเป็น............................................หุ้น (..................................) มูลค่าหุ้นละ.......................................บาท (................................) 

ขอ้ 6   ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ ลายมือช่ือ และจาํนวนหุน้ท่ีผูเ้ร่ิมก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ช่ือซ้ือไว ้รวม................คน มีดงัน้ี 

ข้าพเจ้าผู้เร่ิมก่อการทุกคนซ่ึงได้ลงลายมือช่ือไว้นี ้ ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

  (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี....................................................................... 

ท่ีอยู.่..........................................................................................................................................................................................................  

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้......................….หุ้น 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................. 

  (2)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................. 

  (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................  

ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................... ....................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ช่ือซ้ือหุ้นไวแ้ลว้....................…...หุ้น 

(ลงลายมือช่ือ).............................................................  

 (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................ผูเ้ร่ิมก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

 (..................................................................................) 

หนา้.............ของจาํนวน..............หนา้      (ลงลายมือช่ือ)....................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี..............................................................................      (....................................................) 

 

 

มอริส เอน็จิเนียร์ 
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มอริส เอน็จิเนียร์ 

MORRIS ENGINEER Co.,Ltd. 

กรุงเทพมหานคร 

7 

“…………………..” 

สองลา้น                                           2,000,000 

สองหม่ืน                              20,000                                       หน่ึงร้อย                            100 

2 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก                                                 36                                      0 2999 8888                          

1   2  3  4  5    6  7  8  9  0    1 2    3  

561 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร                          
 กรุงเทพมหานคร                                              หน่ึง                    

นางสาวเยอบีล่า เดซี (Miss Gerbera Daisies)               38                                     (27-12) 342 4600             

428 ถนนฮิล อาเคเดีย เมืองพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้(428 Hill Street, Arcadia, Pretoria City, Republic of Suth Africa) 

         นกัธุรกิจ                                                    หน่ึง                    

หนงัสือเดินทาง                                                         AB0000001                

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 
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แบบ บอจ. 2 

คํารับรองลายมือช่ือของพยาน 

ขา้พเจา้.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................  

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

  ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

ขา้พเจา้.......................................................................................อายุ…………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................  

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขท่ี.......................................................................

อยูบ่า้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 

อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

ขอรับรองว่าผู้เร่ิมก่อการตั้งบริษทันีทุ้กคนได้ลงลายมือช่ือต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบ

ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามท่ีได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..พยาน 

   (…………………..……………..……………….) 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………………..พยาน 

   (…………………..……………..……………….) 

   (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................ผูเ้ร่ิมก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

   (..................................................................................) 

หนา้.............ของจาํนวน..............หนา้      บริษทั...................................................................................................จาํกดั 

ประกอบคาํขอท่ี.............................................................................. 

    (ลงลายมือช่ือ).............................................................นายทะเบียน 

  (............................................................)  

ชาํระอากรแสตมป์ 
เป็นเงิน 200 บาท 

 

 

นางบวัตูม บวับาน                                                    28                                          0 2444 1111                  
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    22/2                       -                     สุขมุวิท                            ////////                  สวนหลวง   
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   44                           -                       จนัทน์                            ////////                 บางโพงพาง 

////////               ยานนาวา                                               กรุงเทพมหานคร                 

 

 

นางบวัตูม บวับาน 

นางสาวจาํปา จาํปี 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

2                         2 มอริส เอน็จิเนียร์ 



แบบ ว. 

รายละเอยีดวตัถุที่ประสงค์ 
ของ 

  หา้งหุน้ส่วน/บริษทั........................................................................................ 

  ทะเบียนเลขท่ี.................................................................... 

วตัถุท่ีประสงคข์อง หา้งหุน้ส่วน/บริษทั น้ี  มี......................ขอ้  ดงัน้ี 
 .................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
 

  (ลงลายมือช่ือ)…..............................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
 (…................................................................................)         ผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน 

หนา้ .................ของจาํนวน.................หนา้   (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอท่ี....................................................        (…..................................................................)

กรณีวัตถท่ีุประสงค์ในการประกอบธุรกิจบางกิจการท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องขออนุญาต  นิติบุคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการประกอบกิจการน้ัน 

มอริส เอน็จิเนียร์     จาํกดั ///////////////// 

7 

( 1 ) ซ้ือ จดัหา รับเช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้และจดัการโดยการอ่ืนซ่ึงทรัพยสิ์นใด ๆ 

ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น 

 ( 2 ) ขาย โอน จาํนอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอ่ืน 

( 3 )  เป็นนายหนา้ ตวัแทน ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั

การหาสมาชิกในสมาคม และการคา้หลกัทรัพย ์

( 4 )  กูย้มืเงิน เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถานบนัการเงินอ่ืน และใหกู้ย้ืมเงิน หรือใหเ้ครดิตดว้ย

วิธีการอ่ืน โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลกัหลงัตัว๋เงิน หรือตราสารท่ีเปล่ียนมือไดอ้ยา่งอ่ืน 

เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

( 5 )  ผลิตเส้ือผา้ และส่งเส้ือผา้ออกไปจาํหน่ายต่างประเทศ 

( 6 )  ผลิตและขายส่งหนา้กากอนามยั 

( 7 )  ทาํการประมูลเพื่อรับจา้งทาํของ ตามวตัถุท่ีประสงคท์ั้งหมด ใหแ้ก่ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ 

นายกนัเกรา ยนืให้ดอก 

1                                 1 



ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล

เพื่อใช้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ใบจองเลขที่ : 0202660025509

วันที่ : 02/02/2566

ชื่อผู้จอง : นายกันเกรา ยืนให้ดอก

โทรศัพท์ : 025470000

ผู้ถือบัตรประจำตัว : เลขที่บัตรประชาชน

อีเมล : morrisen_1@hotmail.com 
เลขที่ : 1000000000001

ชื่อที่ขอจอง : มอริส เอ็นจิเนียร์

ขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษ : MORRIS ENGINEER

ชื่อที่จองให้ยื่นขอจดทะเบียน ภายในวันที่     07/03/2566

ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ

ข้อตกลง

1. ระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบชื่อที่ประสงค์จะจองเพื่อแสดงชื่อที่ ซ้ำ พ้อง หรือคล้ายคลึง

หรือมีความหมายของชื่อเช่นเดียวกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

2. ผู้ขอจองชื่อได้ตรวจสอบชื่อที่ขอจองด้วยตนเองแล้วว่าเป็นชื่อที่ไม่ขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

3. กรณีที่มีข้อโต้แย้งในการนำชื่อไปใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทห้างหุ้นส่วน/บริษัทจะรับผิดชอบในการใช้ชื่อตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์มาตรา 18 มาตรา 67 และมาตรา 1115 โดยจะดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขชื่อรวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับชื่อทันที

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท ยอมรับตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

(ลงลายมือชื่อ).....................................................................................

(...............................................................)

หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้เริ่มก่อตั้ง/กรรมการ 

ผู้ขอจดทะเบียน

นายกันเกรา ยืนใหดอก
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นางสาวเยอบีร่า เดซี� ลงลายมือชื�อร่วมกบั นายกนัเกรา ยนืใหด้อก และประทบัตราสาํคญัของบริษทั
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แบบ ก. 
กรรมการเข้าใหม่ 

ของ 
บริษทั …………………………………..………………………………..….จาํกดั

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี$  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(�)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 
 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

              (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

(?)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

� ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 
(A)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

             (ลงลายมือชื	อ)……………………………………………………… 

 (ลงลายมือชื	อ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้อจดทะเบียน
(…………………………………..………………………………..….) 

หนา้……….ของจาํนวน……….หนา้                                  (ลงลายมือชื	อ)………….…....……………………………นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	………………..…..…............………      (………………….……...………………….) 

ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื	อและที	อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 
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อยูบ่า้นเลขที	..............................หมู่ที	/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

             (ลงลายมือชื	อ)………………………………………………………
(3)…………………………………………….………………อายุ……………………ปี สัญชาติ……………………...……… 



-ตวัอยา่ง- 
รายช่ือผู้เร่ิมก่อการและผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้น 

ที่เข้าร่วมประชุมจัดตั้งบริษัท มอริส เอน็จิเนียร์ จํากดั 

เม่ือวันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2566  เวลา 09.30 น. 

ณ บ้านเลขที่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

1. ช่ือ นายกนัเกรา ยนืใหด้อก ถือหุน้จาํนวน   12,000  หุน้  (ลงลายมือช่ือ)...................................... 

2. ช่ือ นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี ถือหุน้จาํนวน       8,000 หุน้ (ลงลายมือช่ือ)...................................... 

ขอรับรองวา่ถูกตอ้ง 

.................................................. 

(นายกนัเกรา ยนืให้ดอก) 

กรรมการ 



(ใหใ้ชข้อ้ความวา่ “ ใชต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นขอ้บงัคบัของบริษทั ” หรือ “ ใชข้อ้บงัคบัตามที	ประธานเสนอเป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” อยา่งใดอยา่งหนึ	ง) 

รายงานการประชุมตั$งบริษทั 

บริษทั .....................................................................................จาํกดั 
 ประชุมเมื	อวนัที	....................................................................เวลา...................................................................น. 
ณ บา้นเลขที	..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................มผีู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมาประชุม ...................คน 
นบัจาํนวนหุน้ได.้.............................หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุม โดย................................................................................. 
เป็นประธานที	ประชุม และเริ	มประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี,   

1. รับรองบัญชีรายชื�อ ฐานะ และสํานักของผู้เข้าชื�อซื$อหุ้น พร้อมทั$งจํานวนหุ้น ซึ�งต่างคนได้ลงชื�อซื$อไว้
      - ประธานไดเ้สนอบญัชีรายชื	อ ฐานะ และสาํนกัของผูเ้ขา้ชื	อซื,อหุน้ของบริษทั และจาํนวนหุ้นซึ	 งต่างคน

ไดล้งชื	อซื,อไวใ้หที้	ประชุมพิจารณา  
      - ที	ประชุมตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ถือเป็นบญัชีรายชื	อผูถื้อหุ้นของบริษทั

ไดต่้อไป  

2. พจิารณาตั$งข้อบังคับของบริษัท
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั  
      - ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้....................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................  
 

3. พิจารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากิจการที�ผู้ เริ�มก่อการตั$งบริษัทได้กระทาํ และค่าใช้จ่ายซึ�งจําเป็นต้องจ่าย
ในการตั$งบริษัท 

      - ประธานแถลงวา่ ในการเตรียมการเพื	อตั,งบริษทันี,ไม่มีผูเ้ริ	มก่อการผูใ้ดกระทาํการอนัเป็นการผกูพนับริษทั 
จึงไม่จาํตอ้งให้สัตยาบนัแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ	 งจาํเป็นตอ้งจ่ายในการตั,งบริษทันี,  ซึ	 งผูเ้ริ	มก่อการไดท้ดรอง 
เงินส่วนตวัจ่ายไป เป็นจาํนวนเงิน.........................................บาท จึงขอใหที้	ประชุมพิจารณา  

      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้นาํค่าใช้จ่ายจาํนวนดังกล่าวตามที	ประธานเสนอ  
เป็นค่าใช้จ่ายของบริษทัได ้ 

4. พจิารณาเรื�องหุ้น
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณากาํหนดชนิดและจาํนวนหุน้ของบริษทั รวมทั,งการเรียกชาํระเงิน

ค่าหุน้ในครั, งแรกดว้ย  
      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กาํหนดให้หุ้นของบริษทัมีชนิดเดียว เป็นหุ้นสามญั  

ชนิดระบุชื	อที	ตอ้งใชเ้งินจนเตม็มูลค่า และใหเ้รียกชาํระค่าหุน้ในครั, งแรกนี, หุน้ละ ….......................บาท รวมเป็นเงิน
ที	เรียกใหช้าํระค่าหุ้นในครั, งแรกนี,ทั,งหมด..............................................................................................................บาท  

(ลงลายมือชื	อ)........................................................................ กรรมการ 
       (………………………………………………..)  
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z. พจิารณาเลอืกตั$งกรรมการชุดแรกของบริษัท และกาํหนดอาํนาจกรรมการ 
      - ประธานไดเ้สนอใหที้	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งกรรมการชุดแรกของบริษทั เพื	อบริหารกิจการของบริษทั 

และพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการที	จะกระทาํการแทนบริษทัดว้ย  
      - ที	ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน....................คน 

โดยเลือกตั,งผูที้	มีรายชื	อดงัต่อไปนี, เป็นกรรมการชุดแรกของบริษทั คือ  
(1) ..............................................................................................................................................................  
(2) ..............................................................................................................................................................  

(4) ..............................................................................................................................................................  
(5) ..............................................................................................................................................................  
(6) ..............................................................................................................................................................  
(7) ..............................................................................................................................................................  
(8) ..............................................................................................................................................................  

 และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดอาํนาจกรรมการของบริษทัเป็นดงันี,  คือ “จาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งจะ
ลงชื	อเป็นสําคัญผูกพันบริษัทได ้คือ  ...............................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

6. พจิารณาเลอืกตั$งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสินจ้าง
- ประธานไดเ้สนอให้ที	ประชุมพิจารณาเลือกตั,งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั,งกาํหนดค่าสินจา้งดว้ย  
- ที	ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั,ง...........................................................................  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที	.......................เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าสินจา้งใหปี้ละ....................................บาท  
7. เรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื	องใดเขา้พิจารณา  

ปิดประชุมเวลา...................................... น.  

(ลงลายมือชื	อ)............................................................ประธานที	ประชุม  
 (..........................................................) 

     รับรองว่าถูกต้อง 

 ..............................................................  
(.............................................................)  

          กรรมการ
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(ลงลายมือช่ือ)....................................................................................กรรมการ 

      (....................................................................................) 
 

นายกันเกรา ยืนใหดอก 

ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท.......................................................................................................................จำกดั 

 

หมวด 1. บทท่ัวไป 

ขอ 1. ขอบังคับนี้ถามิไดตราไวเปนอยางอ่ืน ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ในสวนท่ีเก่ียวดวยบริษัทจำกัดมาใชบังคับ  

ขอ 2. ขอบังคับนี้ถามีที่ซึ่งสมควรแกไขหรือเปลี่ยนแปลงก็ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนจัดการแกไข

หรือเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายตอไป  

หมวด 2. หุนและผูถือหุน 

ขอ 3. หุนของบริษัทท้ังหมดเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อ  

ขอ 4. การโอนหุนจะตองทำเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูโอนและผูรับโอน โดยมีพยานอยางนอยหนึ่งคน   

ลงชื่อรับรองและจะนำมาใชแกบริษัทหรือบุคคลภายนอกไดตอเม่ือบริษัทจดแจงการโอนนั้นลงในทะเบียนผูถือหุนแลว  

ขอ 5. บริษัทจะถือหุนหรือรับจำนำหุนของบริษัทเองไมได  

หมวด 3. กรรมการ 

ขอ 6. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเทาใดใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกำหนด  

ขอ 7. ถาตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือก

ผูอ่ืนข้ึนแทนก็ได แตใหมีเวลาอยูในตำแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาท่ีกรรมการผูออกไปนั้นชอบจะอยูได  

ขอ 8. การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขาประชุมดวยตนเองไมนอยกวากึ่งหนึ่งจึงจะเปน 

องคประชุมปรึกษากิจการได  

ขอ 9. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัท และใหกรรมการเลือกตั้งในระหวาง

กันเอง ข้ึนเปนประธานหนึ่งคน  

หมวด 4. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 10. ใหมีการประชุมผูถือหุนทั่วไปเปนประชุมใหญภายในหกเดือนนับแตวันที่ไดจดทะเบียนบริษัท 

และตอนั้นไปใหมีการประชุมครั้งหนึ่งทุกป การประชุมเชนนี้เรียกวาการประชุมสามัญ และการประชุมคราวอ่ืน 

บรรดาท่ีมีนอกจากนี้เรียกวาการประชุมวิสามัญ 

ขอ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็สุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนจำนวน

รวมกัน ไมนอยกวาหนึ่งในหาแหงจำนวนหุนของบริษัทเขาชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันรองขอใหเรียกประชุม

วิสามัญก็ได 

 

มอริส เอ็นจิเนียร 



(ลงลายมือช่ือ)....................................................................................กรรมการ 

      (....................................................................................) 
 

นายกันเกรา ยืนใหดอก 

 

ขอ 12. คําบอกกลาวเรียกประชุมใหญใหสงทางไปรษณียตอบรับหรือสงมอบใหแกตัวผูถือหุนทุกคน

ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ     

เพ่ือลงมติพิเศษ ใหกระทำการดังวานั้น กอนวันนัดประชุมไมนอยกวาสิบสี่วัน 

ขอ 13. ผูถือหุนคนใดไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได อาจมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม 

แทนก็ได  

ขอ 14. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานที่ประชุม ถาไมมีตัวประธาน

กรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดมาเขาประชุมจนลวงเวลานัดไปแลว 15 นาที ก็ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุน    

คนหนึ่งซ่ึงได เขารวมประชุมข้ึนเปนประธาน  

ขอ 15. ในการประชุมใหญตองมีผู ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาเขารวมประชุมกัน       

ไมนอยกวาสองคน และมีจำนวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสี่แหงทุน จึงจะเปนองคประชุม การออกเสียงลงมติ

ใหถือเอาเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

หมวด 5. งบดุล 

ขอ 16. ใหกรรมการจัดทำงบดุลแสดงรายการจำนวนทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชี

กําไรขาดทุนทุกรอบขวบปทางบัญชีของบริษัท โดยเริ่มตั้งแตวันท่ี................................................... และสิ้นสุดวนัท่ี

................................................ ของทุกป  

ขอ 17. งบดุลของบริษัทตองจัดใหมีผูสอบบัญชีอยางนอยหนึ่งคนเพ่ือตรวจสอบแลวนำเสนอเพ่ือขอ

อนุมัติจาก ท่ีประชุมผูถือหุนภายในสี่เดือนนับแตวันท่ีลงในงบดุลนั้น  

หมวด 6. เงินปนผลและเงินสำรอง 

ขอ 18. การจายเงินปนผลทุกคราว บริษัทตองจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบของเงิน

กําไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาไดจากกิจการของบริษัท จนกวาทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุน 

ของบริษัทหรือมากกวานั้น  

ขอ 19. การจายเงินปนผลบริษัทจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งเดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุม

ใหญหรือกรรมการลงมติ แลวแตกรณี 

หมวด 7. ผูชำระบัญชี 

ขอ 20. ผูชำระบัญชีของบริษัทจะเปนบุคคลใดและมีจำนวนเทาใด และอำนาจของผูชำระบัญชีจะเปน

ประการใด ใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกำหนด  

ขอบังคับนี้เปนไปตามมติของท่ีประชุม เม่ือวันท่ี......................................................   
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
     ทะเบียนเลขที�

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 

   ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
ผูถื้อหุ้น   ไทย ............. 1...........คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ ...........................คน  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (r) เลขหมายใบหุน้     วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
            

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (s) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (t) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (r) 

 

(s) 

    หุ้นละ      (r) 
 

 
 (s) 

 
 

   หุ้นละ      (r) 

(s) 

   หุ้นละ      (r) 

(s) 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้นี� เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
   (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ

(…………………………………………………)

แบบ บอจ. 3 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที	ชาํระแลว้ (�)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที	ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระเป็นเงิน          
    ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (?)” ให้ระบุค่าหุ้นที	ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ	 งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     

        ช่อง  “สัญชาติ (C)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที	จดทะเบียนจดัตั,ง   
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ใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด 

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2566 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด ไดรับเงินชําระคาหุน 
เปนเงิน                (สามแสนหาหมื่น) บาท จาก นายกันเกรา ยืนใหดอก       .  

หุน จากการจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร  จํากัด เพื่อเปนคาหุน จํานวน            (หนึ่งหมื่นสองพัน)  

โดยชาํระเปนเงินสด จํานวน        (สามแสนหาหมื่น)          บาท
หรือเช็คธนาคาร  สาขา  เช็คเลขท่ี  ลงวันที่ . 
หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร  สาขา 
ชื่อบัญชี    เลขที่บัญชี
เมื่อวันที่  ไวเรียบรอยแลว   

ลงชื่อ  ผูรับเงิน 
 (นายกันเกรา ยืนใหดอก)         

 กรรมการ  

12,000 

300,000 

300,000 



ใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน 
ของ 

บริษัท มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด 

วันที่ 7 กมุภาพันธ 2566 

บริษัท  มอริส เอ็นจิเนียร จํากัด ไดรับเงินชําระคาหุน 
เปนเงิน   200,000 (สองแสน)          บาท จาก             นางสาวเยอบรีา เดซี ่           .  

หุน จากการจัดตั้งบริษัท มอริส เอ็นจิเนียร  จํากัด  เพื่อเปนคาหุน จํานวน    8,000 (แปดพัน)  
โดยชาํระเปนเงินสด จํานวน       200,000 (สองแสน) บาท
หรือเช็คธนาคาร  สาขา  เช็คเลขท่ี ลงวันที่ . 
หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร  สาขา 
ชื่อบัญชี   เลขที่บัญชี
เมื่อวันที่  ไวเรียบรอยแลว   

ลงชื่อ      ผูรับเงิน 
  (นายกันเกรา ยืนใหดอก)         

              กรรมการ        



 บริษัท ธนาคารไทยเจรญิ จํากัด (มหาชน) 
THAI CHAROEN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

วันที่ 5 กมุภาพนัธ 2566 ที่ ธ . 023/2566 

เรียน นายทะเบียนหุนสวนบริษัทกรุงเทพมหานคร 

หนังสือรับรองการมีเงินฝากกับธนาคาร 

       โดยหนงัสอืฉบบันี้ี้ บริิษัท ธนาคารไทยเจริิญ จํากััด (มหาชน) สาขาสาทร ขอรบัรองวา 
นายกันเกรา ยืนใหดอก ไดเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน บัญชเีลขท่ี 011-0-23456-3        
ไวกับ ธนาคารไทยเจริญ สาขาสาทร เมือ่วนัที ่21 กุมภาพนัธ 2552 โดยมี ยอดเงนิโอนเขา
บัญชี 10,000,000 บาท (สิบลานบาทถวน) และมยีอดเงนิฝากคงเหลอื ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 
2566 เปนจํานวนเงิน 15,200,000 บาท (สิบหาลานสองแสนบาทถวน) 

หนังสือรับรองฉบับนี้ ออกใหตามคํารองขอของนายกันเกรา ยืนใหดอก เพื่อประโยชนในการ
ขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาเทานั้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 บมจ. ไทยเจริญ สาขาสาทร 

   (นางบัวสวรรค ผกากรอง) 
           ผูจัดการสาขา 

บัวสวรรค ผกากรอง 
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 ปิดอากร  

 10 บาท 

 หนงัสือมอบอาํนาจ 

                                                                                                                       เขียนท่ี………………….…………….……….. 

                                                                                                       วนัท่ี…………………………………………..………….. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ร่ิมก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 

………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให…้……………………………….……………….……… 

      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                          

   ถือบตัรอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขท่ี...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัท่ีออกบตัร……….…….......…….วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….

หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 

เป็นผูม้ายืน่ขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................และยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 

ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 

ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนขา้พเจา้       

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         

ไดท้ั้งส้ินและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ 

(*) 

 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีขึ้นเน่ืองจากการรับมอบอาํนาจน้ีโดยส้ินเชิง 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                                                                                   (…………………………………….……………….) 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                    (…………………………………….……………….)   

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

                                                                                   (…………………………………….……………….) 

                          ประทบัตรา (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                (……………………………..………..….…………..)  

  (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

                                                                                  (……………………………...………..……………..)  

                                           (ลงลายมือช่ือ)……………………………………………….....พยาน  

                   (…………………..…...……………..………………)  

หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบน้ี ก็ให้ระบใุห้ชดัเจนในบรรทดัท่ีว่างไว ้(*)  

บริษทั มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั ///////////////////////////////

 

//////////                                                         ///////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////         //////////////// 

นายสมศกัด์ิ  แสนดี 

1        2     3     4     4        0     0     6     6    5        8     8        3 

    เขตสวนหลวง                                          16 สิงหาคม 2564                                        20 สิงหาคม 2570 

      22/2                                                                 -                                        กาญจนาภิเษก 

    บางรักพฒันา                                             บางบวัทอง                                  นนทบุรี 

081 111 1111                                              somsaksaendee@hotmail.com 

หนงัสือบริคณห์สนธิและจดัตั้งบริษทัจาํกดั 

มอริส เอน็จิเนียร์ จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

นายกนัเกรา ยนืใหด้อก 

นายสมศกัด์ิ แสนดี 

นายสมชาย มีทรัพย ์

 

นางสาวเยอบีร่า เดซ่ี 
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