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(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน . ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
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แบบ บอจ. 2

หนังสื อบริคณห์ สนธิ

TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`
บริ ษทั ...................................................................................................................................จํ
ากัด
ทะเบียนเลขที บค.........................................................................
?LLTMNVXTLL?@@f
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ฉบับนี,ทาํ ขึ,นเมือวันที..............................................................................
มีรายการดังต่อไปนี,
TYNZ
[
LLQY\
W
]Z
Q
W^
_
N`
ข้อ 1 ชือบริ ษทั “บริ ษทั ..................................................................................................................................................จํากัด”
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เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี,...................................................................................................................................................................…
MNO PQRSTUVWXN
ข้อ 2 สํานักงานของบริ ษทั จะตั,งอยู่ ณ จังหวัด.........................................................................................................................

ข้อ 3 วัตถุทีประสงค์ท, งั หลายของบริ ษทั มี..............................ข้
อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ทีแนบ
ข้อ A ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั นี,ต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินทีตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ทีตนถือ
Ä££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££Ä
..................................................................................................................................................................................................................
(ถ้าจะให้กรรมการรับผิดโดยไม่จาํ กัดก็ได้ โดยให้แถลงความรับผิดเช่นนันไว้ดว้ ย ถ้าไม่มีให้ระบุ “..................”)

¸···¸···
[YPdVW
(................…..……....….................)
ข้อ 5 ทุนของบริ ษทั กําหนดไว้เป็ นจํานวน.....……………...……….....…...........บาท
(ตัวเลข)
(ตัวอักษร)
·¸···
··
[YPUTbW
UWPNdY_
แบ่งออกเป็ น............................................หุ
น้ (..................................)
มูลค่าหุน้ ละ.......................................บาท
(................................)
y
ข้อ 6 ชือ ทีอยู่ อาชีพ ลายมือชือ และจํานวนหุน้ ทีผูเ้ ริ มก่อการแต่ละคนได้เข้าชือซื,อไว้ รวม................คน
มีดงั นี,
ข้ าพเจ้าผู้เริมก่อการทุกคนซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี$ ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี$ เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
·LÅL
WVP[VgMNzeOTRYPLL{TdSTOm
y
(1).............................................................................................อายุ
...............ปี
หมายเลขโทรศัพท์...............................
· · · · · ·· · · · · · ·
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----

ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
ALWWhNTNVkkWW^LLjgPhVPhVUNO LLQnhVPSaeLLMNO PQRSTUVWXN
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
UWP
XdVV_
อาชีพ..............................................ได้
เข้าชือซื,อหุน้ ไว้แล้ว......................….หุ
น้ (ลงลายมือชือ)..............................................................
¤Ç²¥yL··
WVP[VgQ_Yh^NmVLLQer^L¤L|}~}~LL}¥
yÆ
(2)............................................................................................อายุ
...............ปี
หมายเลขโทรศัพท์................................

ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----
Ë······
UWaP[b YQeZWRVP
Rถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที
.......................................................................
A?ÈLWWÉZ¸LLYVQXQe^_LLQTbYPSNZ RYQN^ _LLjYÊNZ MVNcndL¤A?ÈL¿¢¢L ~}}¸LË~¸L¡~}~LÂÌ¸L}¢}LÍL LËÍ~¥
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
UWP
WaM®ONMZ]
อาชีพ..............................................ได้
เข้าชือซื,อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุ
น้ (ลงลายมือชือ)..............................................................
·LÅLÆÆ
y หมายเลขโทรศัพท์................................
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(3)............................................................................................อายุ
...............ปี
y  · · Î · Ç Ç   Î 
R ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----
ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
@fLWWSNzNVTLALjgPXYPnaWLLQnXYPQn_LLMNO PQRSTUVWXN
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
UWP
XdVV_
อาชีพ...............................................ได้
เข้าชือซื,อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุ
น้ (ลงลายมือชือ).............................................................
(4)............................................................................................อายุ...............ปี หมายเลขโทรศัพท์................................

ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----
ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
ทีอยู.่ ..........................................................................................................................................................................................................
อาชีพ...............................................ได้เข้าชือซื,อหุน้ ไว้แล้ว....................…...หุน้ (ลงลายมือชือ).............................................................
ผูเ้ ริ มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสื อบริ คณห์สนธิ ฉบับนี, สิ,นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั,งบริ ษทั ภายใน B ปี นับแต่วนั ที
จดทะเบียนหนังสื อบริ คณห์สนธิ
(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(..................................................................................)

55555555555



หน้า........................ของจํ
านวน.........................หน้
า
(ลงลายมือชือ).......................................…….......................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที.............................................................
(........................................................................)

แบบ บอจ. Q

คํารับรองลายมือชือของพยาน
WVPhagn¨TLLhaghVW
Æ
·LL
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ
…………ปี
หมายเลขโทรศัพท์........................................
  y  Î Ç Æ Å ·   y
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----

ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................
²
«
[O TO gZR
[gWUgP
่ที..............ถนน……...............................………....ตํ
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู
าบล/แขวง....................................................
MNO PQRSTUVWXN
[gWUgP
อําเภอ/เขต............................................................จั
งหวัด………………………………..……………

55555>

55555>

WVP[Vg]ViVLL]Vi^

·LÎÎLÎÎ
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ
…………ปี
หมายเลขโทรศัพท์........................................
y  · · Î Ç Æ Å · · · 
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----

ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที.......................................................................


]aWRW`
hVP§SPSVP
่ที..............ถนน……...............................………....ตํ
อยูบ่ า้ นเลขที..................................หมู
าบล/แขวง....................................................
MNO PQRSTUVWXN
_VWWVgV
อําเภอ/เขต............................................................จั
งหวัด………………………………..……………

55555>

55555>

ขอรับรองว่ าผู้เริมก่อการตั$งบริษทั นีท$ ุกคนได้ ลงลายมือชือต่ อหน้ าข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุไว้ ในรายการจดทะเบียนนี$ เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
WVPhagn¨TLLhaghVW
(…………………..……………..……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………..พยาน
WVP[Vg]ViVLL]Vi^
(…………………..……………..……………….)

ผนึกอากรแสตมป์
;<< บาท

55555555555

(ลงลายมือชือ)...................................................................................ผูเ้ ริ มก่อการ / กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(..................................................................................)


TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`
หน้า...................ของจํ
านวน.....................หน้
า
บริ ษทั ...................................................................................................จํ
ากัด
ประกอบคําขอที................................................................ (ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(........................................................................)

แบบ ว.>
รายละเอียดวัตถุทปี ระสงค์
ของ
TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`L]VMae
ห้555555555555
างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................

ทะเบียนเลขที. ......................................................................

วัตถุทีประสงค์ของ ห้555555555555
างหุ้นส่ วน/บริษัท นี, มี..........................ข้
อ ดังนี,

วัตถุทปี ระสงค์ ทวั ไป
(1) ซื,อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื, อ ถือกรรมสิ ทธิÐ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ และจaดการโดยประการอืน
ซึงทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั,น
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลียน และจําหน่ายทรัพย์สินโดยประการอืน
(3) เป็ นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุ รกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุ รกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(4) กูย้ มื เงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอืน และให้กยู้ มื เงิน
หรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอืน โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่ก็ตาม รวมทั,งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวÑ เงิน
หรื อตราสารทีเปลียนมือได้อย่างอืน เว้นแต่ในธุ รกิจธนาคาร ธุ รกิจเงินทุน และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์
(5) ทําการจัดตั,งสํานักงานสาขาหรื อแต่งตั,งตัวแทน ทั,งภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้าเป็ นหุน้ ส่ วนจํากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั จํากัดและบริ ษทั มหาชนจํากัด
วัตถุทปี ระสงค์ ประกอบพาณิชยกรรม
(7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวติ เนื, อสัตว์ชาํ แหละ เนื, อสัตว์แช่แข็ง และเนื, อสัตว์บรรจุกระป๋ อง
(8) ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสําปะหลัง มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์
ถัว งา ละหุ่ง ปาล์มนํ,ามัน ปอ ฝ้ าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสิ นค้าดังกล่าว ครัง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง
ยางดิบ ยางแผ่น หรื อยางชนิดอืนอันผลิตขึ,นหรื อได้มาจากส่ วนหนึงส่ วนใดของต้นยางพารา ของป่ า สมุนไพร
และพืชผลทางเกษตรอืนทุกชนิด
(9) ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริ กไทย พืชสวน บุหรี ยาเส้น เครื องดืม นํ,าดืม นํ,าแร่
นํ,าผลไม้ สุ รา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสําเร็ จรู ป อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง เครื องกระป๋ อง
เครื องปรุ งรสอาหาร นํ,าซอส นํ,าตาล นํ,ามันพืช อาหารสัตว์ และเครื องบริ โภคอืน

5555555555555
55555555555555555555555

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
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(......................................................................................)


หน้า....................ของจํ
านวน.......................หน้
า

เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีก ฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเ กีย วข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.>
รายละเอียดวัตถุทปี ระสงค์
ของ

TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`LL]VMae
ห้ างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................
555555555555

ทะเบียนเลขที. ......................................................................

วัตถุทีประสงค์ของ ห้555555555555
างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้
อ ดังนี

(10) ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยางยืด เส้นใยไนล่อน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยืด เครื องนุ่งห่ม เสื, อผ้าสําเร็ จรู ป เครื องแต่งกาย เครื องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื องหนัง รองเท้า
กระเป๋ า เครื องอุปโภคอืน สิ งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา
(11) ประกอบกิจการค้า เครื องเคหภัณฑ์ เครื องเรื อน เฟอร์ นิเจอร์ เครื องแก้ว เครื องครัว
ตูเ้ ย็น เครื องปรับอากาศ เครื องฟอกอากาศ พัดลม เครื องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้ า เตารี ดไฟฟ้ า
เครื องทาความร้อน เครื องทําความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์ไฟฟ้ า รวมทั,งอะไหล่
และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(12) ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื องมือช่างทุกประเภท
สี เครื องมือทาสี เครื องตกแต่งอาคาร เครื องเหล็ก เครื องทองแดง เครื องทองเหลือง เครื องเคลือบ
เครื องสุ ขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั,งอะไหล่และอุปกรณ์ของสิ นค้าดังกล่าว
(13) ประกอบกิจการค้า เครื องจักร เครื องยนต์ เครื องมือกล เครื องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื องกําเนิดไฟฟ้ า
เครื องสู บนํ,า เครื องบําบัดนํ,าเสี ย และเครื องกําจัดขยะ
(14) ประกอบกิจการค้า นํ,ามันเชื,อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอืนทีก่อให้เกิดพลังงานและสถานี
บริ การนํ,ามันเชื,อเพลิง
(15) ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์เคมีภณั ฑ์เครื องมือแพทย์ เครื องมือเครื องใช้
ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช ยาบํารุ งพืชและสัตว์ทุกชนิด
(16) ประกอบกิจการค้าเครื องสําอาง อุปกรณ์เครื องมือและเครื องใช้เสริ มความงาม
(17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื องเขียน แบบเรี ยน แบบพิมพ์หนังสื อ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื องคํานวณ เครื องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ งพิมพ์ หนังสื อพิมพ์
ตูเ้ ก็บเอกสาร เครื องใช้สาํ นักงาน เครื องมือสื อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทังอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ นค้าดังกล่าว

5555555555555
55555555555555555555555

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(......................................................................................)


หน้า....................ของจํ
านวน.......................หน้
า

เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีก ฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเ กีย วข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.>
รายละเอียดวัตถุทปี ระสงค์
ของ

TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`LL]VMae
ห้555555555555
างหุ้นส่ วน/บริษัท .................................................................................................

ทะเบียนเลขที. ......................................................................

วัตถุทีประสงค์ของ ห้555555555555
างหุ้นส่ วน/บริษัท นี มี..........................ข้
อ ดังนี

(18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณี อืน รวมทั,งวัตถุทาํ เทียมสิ งดังกล่าว
(19) ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรื อสิ งอืนซึ งมีลกั ษณะคลายคลึงกันทั,งทีอยูใ่ นสภาพ
วัตถุดิบหรื อสําเร็ จรู ป
(20) ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ งทําเทียม วัตถุหรื อสิ นค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
(21) สังเข้ามาจําหน่ายในประเทศและส่ งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึงสิ นค้าตามทีกําหนดไว้ใน
วัตถุทีประสงค์
(22) ทําการประมูลเพือขายสิ นค้าตามวัตถุทีประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่ วนราชการ
และองค์การของรัฐทั,งภายในและภายนอกประเทศ

5555555555555
55555555555555555555555

(ลงลายมือชือ).......................................................................................หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(......................................................................................)

y
หน้า....................ของจํ
านวน.......................หน้
า

เอกสารประกอบคําขอที........................................................

(ลงลายมือชือ).................................................................................นายทะเบียน
(.................................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการทีก ฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเ กีย วข้ องในการประกอบกิจการนั+น

แบบ ว.

รายละเอียดวัตถุทีประสงค์
ของ
TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`LL]VMae
ห้555555555555
างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ........................................................................................
ทะเบียนเลขที....................................................................

วัตถุทีประสงค์ของ ห้555555555555
างหุน้ ส่ วน/บริ ษทั นี มี......................ข้
อ ดังนี
iNzMYhMZ]MVNNahQUTVMmY[NdVPLYVXVNSVoZ k_L̀YVXVNR^SaMYV°a_L[VWR^RVMVNLWWL[zSVWLQbYWLYO§TP
( y ) ........................................................................................................................................................................
jzPVWMmY[NdVPY_mVPYbWROMkWZeLNgTRa,PRVPVW§_®VROMiNQqR
................................................................................................................................................................................................
¤L?AL¥LLLLLLLLiNzMYhMZ]MVNNah]dVPYYMjhhLnMjnmPLe¨jNaMVndW{TdL[WVTUldVjz[gWLjzcUdhNZ MVNQM^_gMahMVNiNah
................................................................................................................................................................................................
Sb,WR^RVMVNQMnN
¤L?@L¥LLLLLLLLiNzMYhMZ]MVNWVQdVjz[m PYYML{edjMmLMdg_{TdLQÊb YPÊd VLMOUVhLkgWkTL^Vge^Ljz{TdeYML{TdiNzeahYbWª
¤L?fL¥LLLLLLLLiNzMYhMZ]MVNQSVzSaW®O`UNb YQSVzQT\eSaW®O`{TdLjzMVNi¨MUldVj¬mWQSbYWV{ii¨M

(ลงลายมือชือ)…..............................................................................หุ555555555555555
น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(…................................................................................)
ผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน
555555555555555555555555555


หน้า .................ของจํ
านวน.................หน้
า
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที....................................................
(…..................................................................)
กรณีวตั ถุทปี ระสงค์ ในการประกอบธุรกิจบางกิจการทีก ฎหมายกําหนดให้ ต้องขออนุญาต นิตบิ ุคคลต้ องขออนุญาตให้ ถูกต้ องตามกฎหมายทีเ กีย วข้ องในการประกอบกิจการนั$น

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั+ง
TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`
บริ ษทั ……………………………………………………….………….จํ
ากัด
ทะเบียนเลขที ………………………………………..
[YPUTbW
UWPNdY_
[YPdVW
(ทุน.……………...…………………...…........บาท
แบ่งออกเป็ น………………………….หุ
น้ มูลค่าหุน้ ละ …….…………..…..….….…บาท)

ข้อ 1. จํานวนหุน้ ทั,งสิ,นซึงได้มีผเู ้ ข้าชือซื,อหรื อได้จดั ออกให้แล้ว

·¸···
[YPUTbW
……………………...หุ
น้ (……………….…….)
(ตัวอักษร)

(ตัวเลข)

²
²
[YPUTbW
·¸···
เป็ นหุน้ สามัญ ………………….…หุ
น้ (……..………..)
ชนิดเดียว / และหุน้ บุริมสิ ทธิ ……………………...หุ
น้ (……………….…….)

ข้อ 2. จํานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึงออกให้เหมือนหนึงว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
²
²
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ………………บาท
(ลงเงินเพียงหุน้ ละ………..บาท)
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึงออกให้เหมือนหนึงว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
²
²
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ……….……..บาท
(ลงเงินเพียงหุน้ ละ…….….บาท)

[YPUTbW
……………………...หุ
น้
²
……………………...หุ
น้
²
……………………...หุ
น้
²
……………………...หุ
น้
²
……………………...หุ
น้
²
……………………...หุ
น้

ข้อ 3. จํานวนเงินทีได้ใช้แล้วแต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ ทีลงเงิน) คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ

Î
_^[Z hUdV
……………………..บาท
(……………….…….)

·¸···
(……………….…….)
²
(……………….…….)
²
(……………….…….)
²
(……………….…….)
²
(……………….…….)
²
(……………….…….)

(อย่างน้อยร้อยละยีสิ บห้า)

²
และ ซึงต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ……………..….บาท
ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ
²
และ ซึงต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ………………...บาท
ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ

ข้อ 4. จํานวนเงินทีได้รับไว้เป็ นค่าหุน้ รวมทั,งสิ,น คือ
UWPNdY_
ก. หุน้ สามัญ ซึงต้องลงเงินหุน้ ละ …………………..บาท
ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

²
²
……………………..บาท
(……………….…….)
²
²
……………………..บาท
(……………….…….)
²
²
……………………..บาท
(……………….…….)
UdVj[W
…..………………บาท

(เต็มมูลค่า)

²
และ ซึงต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ………………….บาท
ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
²
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึงต้องลงเงินหุน้ ละ ……………………...บาท
ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
²
และ ซึงต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ……….………..…บาท
ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

²
…………………..บาท
²
…………………..บาท
²
………………..…บาท

UdVj[W
Î··¸···
จํานวนเงินค่าหุน้ ทีได้รับไว้แล้วรวมทั,งสิ,น ………………….………..บาท
(….…………..…...…………...…...…………...……)
y
ข้อ @. ชือ และทีอยู่ ของกรรมการทุกคนของบริ ษทั จํานวน ……………………คน
ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ทีแนบ

ข้อ f. จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั คือ
ÄWVP[VgQ_Yh^NmVLLQer^LPV_TbYkbYNm gTMahMNNTMVNYbWY^MUWPXWjziNzRahnNV[VXalYPhNZ Ra Ä
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงลายมือชือ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(…………..………………….……………………………..)


หน้า …………ของจํ
านวน ………….หน้
า
(ลงลายมือชือ) ………………………………………….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ………………………….………….
(……….….…..…….….…………………….)
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แบบ ก.

กรรมการเข้ าใหม่
ของ
TYNZ [LLQY\W]ZQW^_N`
บริ ษทั …………………………………..………………………………..….
จํากัด

ข้ าพเจ้ ากรรมการทุกคนซึงได้ลงลายมือชือไว้ นี$ ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุ
ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี$ เพือ ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
y
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
{R_
()…………………………………………….………………อายุ
……………………ปี
สัญชาติ……………………...………
y  · · Î · Ç Ç   Î 
Rถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที ----
ถือบัตรอืน ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที...........................................................................
Î
SNzNVTLA
²
่ที/หมู่บา้ น..............................................................................ถนน........................................................
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เป็ นประธานทีประชุม และเริ มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี,

1. รับรองบัญชีรายชือ ฐานะ และสํ านักของผู้เข้ าชื อซื$อหุ้น พร้ อมทั$งจํานวนหุ้น ซึงต่ างคนได้ ลงชือซื$อไว้
- ประธานได้เสนอบัญชีรายชือ ฐานะ และสํานักของผูเ้ ข้าชือซื, อหุน้ ของบริ ษทั และจํานวนหุ ้นซึ งต่างคน
ได้ลงชือซื,อไว้ให้ทีประชุมพิจารณา
- ทีประชุมตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้ถื อเป็ นบัญชีรายชือผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้ต่อไป
2. พิจารณาตั$งข้ อบังคับของบริษัท
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริ ษทั
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- ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้.......................................................................................
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(ให้ใช้ขอ้ ความว่า “ ใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” หรื อ “ ใช้ขอ้ บังคับตามทีประธานเสนอเป็ นข้อบังคับของบริ ษทั ” อย่างใดอย่างหนึง)

3. พิจารณาให้ สัตยาบันแก่ บรรดากิจการทีผ้ ูเริ มก่ อการตั$งบริ ษัทได้ กระทํา และค่ าใช้ จ่ายซึงจําเป็ นต้ องจ่ าย
ในการตั$งบริษัท
- ประธานแถลงว่า ในการเตรี ยมการเพือตั,งบริ ษทั นี,ไม่มีผเู ้ ริ มก่อการผูใ้ ดกระทําการอันเป็ นการผูกพันบริ ษทั
จึงไม่จาํ ต้องให้สัตยาบันแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่ายซึ งจําเป็ นต้องจ่ายในการตั,งบริ ษทั นี, ซึ งผูเ้ ริ มก่อการได้ทดรอง
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เงินส่ วนตัวจ่ายไป เป็ นจํานวนเงิน.........................................บาท
จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา
- ที ประชุ ม ได้พิ จารณาแล้ว ลงมติ เป็ นเอกฉันท์ใ ห้นาํ ค่ า ใช้จ่า ยจํานวนดัง กล่ า วตามที ประธานเสนอ
เป็ นค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ได้
4. พิจารณาเรืองหุ้น
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดชนิ ดและจํานวนหุ น้ ของบริ ษทั รวมทั,งการเรี ยกชําระเงิน
ค่าหุน้ ในครั,งแรกด้วย
- ทีประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึ งลงมติ เป็ นเอกฉันท์กาํ หนดให้หุ้นของบริ ษทั มี ชนิ ดเดี ยว เป็ นหุ ้นสามัญ
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(ลงลายมือชือ)........................................................................ กรรมการ
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. พิจารณาเลือกตั$งกรรมการชุ ดแรกของบริษัท และกําหนดอํานาจกรรมการ
- ประธานได้เสนอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตั,งกรรมการชุดแรกของบริ ษทั เพือบริ หารกิจการของบริ ษทั
และพิจารณากําหนดอํานาจกรรมการทีจะกระทําการแทนบริ ษทั ด้วย
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- ประธานได้เสนอให้ทีประชุ มพิจารณาเลื อกตั,งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั รวมทั,งกําหนดค่าสิ นจ้างด้วย
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7. เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
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£··
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ข้ อบังคับ
ของ
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บริษัท ........................................................................................................
จํากัด
หมวด 1. บททัว ไป
ข้อ 1. ข้อบังคับนี ถา้ มิได้ตราไว้เป็ นอย่างอืน ให้นาํ บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ในส่ วนที
เกียวด้วยบริ ษทั จํากัดมาใช้บงั คับ
ข้อ 2. ข้อบัง คับ นี ถ ้า มี ที ซึ ง สมควรแก้ไ ขหรื อ เปลี ย นแปลงก็ ใ ห้เสนอต่ อ ที ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น จัด การแก้ไ ข
หรื อเปลียนแปลงตามกฎหมายต่อไป
หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น
ข้อ 3. หุ ้นของบริ ษทั ทังหมดเป็ นหุ ้นสามัญชนิ ดระบุชือทีตอ้ งใช้เงินจนเต็มมูลค่าหุ ้น และใบหุ ้นของบริ ษทั
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึงคนลงลายมือชือและประทับตราของบริ ษทั
ข้อ 4. การโอนหุ ้นจะต้องทําเป็ นหนังสื อลงลายมือชือผูโ้ อนและผูร้ ับโอน โดยมีพยานอย่างน้อยหนึงคนลงชือ
รับรอง และจะนํามาใช้แก่บริ ษทั หรื อบุคคลภายนอกได้ต่อเมือบริ ษทั จดแจ้งการโอนนันลงในทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
ข้อ 5. บริ ษทั จะถือหุน้ หรื อรับจํานําหุน้ ของบริ ษทั เองไม่ได้
หมวด 3. กรรมการ
ข้อ 6. คณะกรรมการของบริ ษทั จะพึงมีจาํ นวนเท่าใดให้ทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นผูก้ าํ หนด
ข้อ 7. ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผูอ้ ืน
ขึนแทนก็ได้ แต่ให้มีเวลาอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการผูอ้ อกไปนันชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึ งจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ปรึ กษากิจการได้
ข้อ 9. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการงานทังปวงของบริ ษทั และให้กรรมการเลือกตังในระหว่างกันเอง
ขึนเป็ นประธานหนึงคน
หมวด 4. การประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 10. ให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทัว ไปเป็ นประชุ มใหญ่ภายในหกเดื อนนับแต่วนั ที ไ ด้จดทะเบี ยนบริ ษ ทั
และต่อนันไปให้มีการประชุ มครัง หนึ งทุ กปี การประชุ มเช่ นนี เรี ย กว่าการประชุ มสามัญ และการประชุ มคราวอืน
บรรดาทีมีนอกจากนีเรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 11. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นจํานวนรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในห้าแห่งจํานวนหุ น้ ของบริ ษทั เข้าชือกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกันร้องขอให้เรี ยกประชุมวิสามัญก็ได้
ข้อ 12. คําบอกกล่ าวเรี ยกประชุ มใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที อย่างน้อยหนึ งคราว
ก่อนวันนัดประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับไปยังผูถ้ ือหุ ้นทุกคนทีมีชือในทะเบียนของบริ ษทั
ก่อนวันนัดประชุ มไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่เพือลงมติพิเศษ ให้กระทําการดังว่านัน
ก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี วนั
(ลงลายมือชือ).....................................................กรรมการ
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แทนก็ได้

ข้อ >. ผูถ้ ื อหุ ้น คนใดไม่ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ด้วยตนเองได้ อาจมอบฉัน ทะให้ผูอ้ ืนเข้า ร่ ว มประชุ ม

ข้อ 14. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง เป็ นประธานทีประชุ ม ถ้าไม่มีตวั ประธานกรรมการ
หรื อประธานกรรมการมิ ได้มาเข้าประชุ มจนล่วงเวลานัดไปแล้ว 15 นาที ก็ให้ทีประชุ มเลื อกผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ งซึ งได้
เข้าร่ วมประชุมขึนเป็ นประธาน
ข้อ 15. ในการประชุมใหญ่ตอ้ งมีผถู้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มรวมกันแทนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสี แห่ งทุน
จึงจะเป็ นองค์ประชุม การออกเสี ยงลงมติให้ถือเอาเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยง
เพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
หมวด 5. งบดุล
ข้อ 16. ให้กรรมการจัดทํางบดุลแสดงรายการจํานวนทรัพย์สิ นและหนี สินของบริ ษทั กับทังบัญชี กาํ ไรขาดทุ น
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 นสุ ดวันที.........................................
ของทุกปี
ข้อ 17. งบดุลของบริ ษทั ต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี อย่างน้อยหนึ งคนเพือตรวจสอบแล้วนําเสนอเพือขออนุมตั ิจาก
ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี เดือนนับแต่วนั ทีลงในงบดุลนัน
หมวด 6. เงินปันผลและเงินสํ ารอง
ข้อ 18. การจ่ายเงินปั นผลทุกคราว บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ งในยีสิบของเงิ น
กําไรสุ ทธิ ซ ึ งบริ ษทั ทํามาหาได้จากกิจการของบริ ษทั จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึ งหนึ งในสิ บของจํานวนทุน
ของบริ ษทั หรื อมากกว่านัน
หมวด 7. ผู้ชําระบัญชี
ข้อ 19. ผูช้ าํ ระบัญชีของบริ ษทั จะเป็ นบุคคลใดและมีจาํ นวนเท่าใด และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชีจะเป็ นประการใด
ให้ทีประชุมใหญ่ผถู้ ือหุน้ เป็ นผูก้ าํ หนด
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หน้า…………...…ของจํ
านวน…………..…...หน้
า
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นรายการทีถูกต้ องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่ าผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามทีได้ระบุไว้นี+ เพือ ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………กรรมการ
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หมายเหตุ ช่อง “เงินทีชําระแล้ว ()” ให้ระบุจาํ นวนเงินค่าหุ ้นทีชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระเป็ นเงิน
ช่อง “ถือว่าชําระแล้ว (?)” ให้ระบุค่าหุ ้นทีถือว่าชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระด้วยทรัพย์สิน หรื อ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ (C)” หากเป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุประเทศทีจดทะเบียนจัดตั,ง

แบบ สสช.

แบบแสดงรายการเกีย วกับการประกอบธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที EF (พ.ศ. GBHB)
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. GIJJ ยืน ต่ อนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท
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ข้อ >. ชือห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั .........................................................................................................................................................................

Rจัดตัง  เปลียนแปลง..............................................
ทะเบียนเลขที ----- วันทีจดทะเบียน 
¸···¸···
Î··¸···
ข้อ ;. ทุนจดทะเบียน.......................................................................
บาท ทุนชําระแล้ว.............................................................................บาท
··
·¸···
จํานวนหุน้ ทังหมด (เฉพาะบริ ษทั )...........................................หุ
น้ มูลค่าหุน้ ละ (เฉพาะบริ ษทั )......................................................บาท
ข้อ . สัญชาติผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน และจํานวนหุน้ ทีถือ (เฉพาะบริ ษทั ) หรื อส่วนทีลงทุน (เฉพาะห้างหุน้ ส่วน)
¸···

Æ¸···

คน รวม .............................
หุน้ /บาท
ไทย ....................
คน รวม ..........................
หุน้ /บาท สัญชาติอืน (ระบุ) ..............................
ข้อ 4. ปั จจุบนั มีลูกจ้างรวมทังสิน................................คน ค่าจ้างโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
(>) สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน................................. คน (;) สํานักงานสาขา............................................ จํานวน........................... คน
มีลูกจ้างทํางานตังแต่ > คนขึนไป เมือวันที ................. เดือน............................................ ปี ..............................
ข้อ 5. ผูร้ ับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามข้อ 4.)  มี  ไม่มี
(ในกรณี มีผรู ้ ับเหมาช่วง ระบุชือ ทีอยูข่ องผูร้ ับเหมาช่วง ประเภทของงานทีรับเหมาช่วงและจํานวนลูกจ้างของผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละราย)
(>)...........................................................................................................................................................................................................
(;)...........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6. โปรดทําเครื องหมาย 3 ในช่อง หน้าหมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนใต้หวั ข้อ สิ นค้า/บริ การ
หมวดกิจกรรม
R เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํา และระบบการปรับอากาศ
การจัดหานํา การจัดการนําเสี ยและของเสี ย
การก่อสร้าง
การขนส่งและสถานทีเก็บสิ นค้า
รวมถึงกิจกรรมทีเกียวข้อง
R การขายส่ งและการขายปลีก การซ่ อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ทีพกั แรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกียวกับอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริ หารและบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ
การศึกษา
และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อน กิจกรรมการผลิตสิ นค้า
กิจกรรมการบริ การด้านอืนๆ
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
และบริ การทีทาํ ขึนเองเพือใช้ในครัวเรื อน
ระบุสินค้ า/บริการทีป ระกอบการ
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(รหัสประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชือ www.dbd.go.th )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีปรากฏในรายการข้างต้นนีเป็ นจริ งทุกประการ
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ลงชือ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
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( .......................................................................)
(ประทับตราห้างหุ้นส่วนหรื อบริ ษทั )
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างหุ ้นส่ วน/
55555555555555555555555555555555
บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
( )
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึ งอาจจะมีข ึนเนืองจากการรับมอบอํานาจนีโดยสิ นเชิง

(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
WV_MaWQMNVLL_bWcUdeYM
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
WVP[VgQ_Yh^NmVLLQer^
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชือ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
WVPhagn¨TLLhaghVW
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชือ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชือ)……………………………………………….....พยาน
WVP[Vg]ViVLL]Vi^
(…………………..………………..………………)

หมายเหตุ

หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดทีวา่ งไว้ ( )

