
แบบ บอจ. 1    
         

 

คาํขอที	......................................                                      สํานกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	………………………….                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั …………………………………………………….……….…… จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที	………………………………………….……….… 
        (�) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปนี,   
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั,งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั,งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที	....................................................)                    
มติพิเศษให ้(เพิ	มทุน / ลดทุน / ควบบริษทั)                              
เพิ	มทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ชื	อบริษทั)                                   
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุที	ประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขที	............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขที	............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพิ	มเติมจาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั,งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพิ	มเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื	นซึ	งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (?) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี,  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ?@A� (กรณีมีลูกจา้งตั,งแต่ �B คน ขึ,นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. ?@CA 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ
ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ?@@A 

(�) ข้าพเจ้ากรรมการซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี$ ขอรับรองว่าผู้เริ�มก่อการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบยีนตรวจสอบความถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี$ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                                                                                                       ลงลายมือชื	อผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                       ...………………………………………….……… 
                                                                          (.……………………………………………….…)     
 
                                                                                                                …………….…………….….………….…………     
                                                                                                                                      (..………………………………………..……..….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อตอ่หนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   
เมื	อวนัที	..................................................................................…                         รับจดทะเบียน ณ วนัที	……………………………………. 

  ………………………………………..………….…………..                     (ลงลายมือชื	อ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)                            (..................................................................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 คาํเตือน   �.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.?AKK 

(ประทบัตราบริษทั) 
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ที�                                                                      สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั               
                                                                                                                              …………………………………. 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่บริษทันี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื	อวนัที	…………………..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที	……...…………………..……...…….………….ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล    
               ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1. ชื�อบริษทั "บริษทั……………………………………………………………………………………………..จาํกดั" 
2. กรรมการของบริษทั มี……………………..คน ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี�  

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

3. จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน………………………………………..………….บาท  
5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั�งอยูเ่ลขที�……………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                     ระบุภาษาองักฤษ…........……………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
6. วตัถุที�ประสงคข์องบริษทัมี….…...……ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนี�  จาํนวน………..…...…แผน่ 

โดยมีลายมือชื�อนายทะเบียนซึ�งรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 
 
 
                        ออกให ้ณ วนัที� ………………………………………………. 
 
               ……………………………………………………………….. 
               (..……………………………………………………………. ) 

                                                 นายทะเบียน 
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TV]�MS`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`L|Z\ MQ`
S�aTW^Rae�SW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`

�V�\zT{|Z�zae�SW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`ah�	zP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
©�ª``�zVMTVzNPkZ`\ZV�zLQS�aTW^RcZh{|Z�zRW, `«QfQ |ZaR]R\ZVcZh�V�hPe\¬OhZ^jXkNje�XZl]_^§̀ PkZQfP^OU fRgkPRTV]�MS`je�cZhV�aTW^T

g|ZRM\NZRS�aTW^ROU fRgkPRTV]�MS\eZN`Q^�®\cfzN{VT�fPR`VPhSM,NVZ^\ZVje��fz{PZhSW	V�TUdR{|Z�zje�az\gZV�V�\zT{|Z�z`cezQLRaz\gZV
OeM\¯ZRdQ°`SW	^�	RXVfzh\MT{|Z�zRW,�®\cfzNcZh{PZha�± RLV]N{VTSU\�V�\ZV`

©?ª``�zVMTVzNPkZ\ZVLQS�aTW^RcZh{|Z�zRW, `«QfQ |ZaR]R\ZVdOfa�± R«�cZh\¬OhZ^je�V�aTW^T`QMNRW, `
«QfLMQdOfhW\ZV�V�_Uh`cM,NTV]�MS`²`gZhMi`²`P]gZhMi³® f��zOU fR`²`{l�\VVh\ZV`{VM, NSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
ah�	zP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`l`TfZRae�SW	`´´´´´´´¨¨¨´´´´´´´´´´´´´¨´´´¨´´´´¨¨`
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¨´´´¨`hW\VVh\ZV`²`³® f��zOU fR`a�fZ�V�_UhL|ZRPR`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨{R`
RMTL|ZRPROU fR«Qf̀ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`OU fR`Q^`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`a�± R�V�[ZRSW	�V�_Uh`
«QfhW\ZVTz\\ekZPRMQ�V�_Uh`cM,NTV]�MS`²`gZhMi`²`P]gZhMi³® f��zOU fR`²`{l�\VVh\ZV`{VM, NSW	´´´¨¨´´´´´´´´´´´´´¨¨`
ah�	zP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`Q^eNX]hX§µ�lZdRORMNg�zX]hX§̀ je�gkNSZN«�V�lW^§czTVMT`²`gkNhzTdOfj\kcMP
³® f��zOU fRjefP`
«QfhW\ZV�V�_Uh³® fa�± ROU fRgkPRSU\{RdOf{PZh^]R^zhje�Q|ZaR]R\ZVj�VgnZXOfZNOU fRgkPRa�± RTV]�MS`
ah�	zP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨``l`TfZRae�SW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`
«QfhW\ZVVMThzT\]L\ZV`SVMX^§g]R`TMi_W`az\gZV`je�OeM\¯ZRckZN°`LZ\OfZNOU fRgkPR`´´´´´´´´´´´´´´´´´¨¨¨¨¨`
ah�	zP MRSW	`´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
«QfhW{ |ZX]XZ\�Z`²`{ |ZgM	N`�zN¶Ze`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`cZh{QW`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
OhZ^ae�`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`ah�	zP MRSW	`´´´´¨´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¨¨`
«QfeNX]hX§µ�lZ`aV�	zN`\ZVj�VgnZXOfZN`²`\ZV{PTTV]�MS`²`\ZVeQSURTV]�MS`
dRORMNg�zX]hX§̀ ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`·TMTeNPMRSW	`´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¨¨¨`
«QfhWORMNg�zTz\\ekZP«�^MNaLfZORW, `dOfSVZT`aV�	zN`\ZVj�VgnZXOfZN`²`\ZV{PTTV]�MS`²`\ZVeQSURTV]�MS`
eNPMRSW	`´´´´´´´´´´´´´´¨´´´´´´´´´´¨`
«QfhWORMNg�zeZzz\LZ\c|ZjORkN\VVh\ZV�zN´´´´´´´¨´´´´´´´¨¨¨´´´´´´eNPMRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
Q^hW³ecM,NjckP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨TV]�MS«QfVMTah�	zP MRSW	`¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨`
z�	R`°`´´´´´´´´´¨´´´´¨¨´´´´´´´´´´¨¨´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´`

©Cª``�zVMTVzNPkZaz\gZVOeM\¯ZRcZh`©?ª`«Qfa\±TVM\�Z«Pf̀ l`g|ZRM\NZRjOkNdOik�zNTV]�MSRW, `je�XVfzhSW	L�dOfcVPLgzTje�gkNhzT
ckzRZ^S�aTW^R«QfSMRSW`

©Aª`�z^zhVMT\ZVR|Z�fzh®e`�¸��~¹`je�OhZ^ae�SV¶MXS§�zNTV]�MScZhSW	jLfN«PfdRVZ^\ZVLQS�aTW^RLMQcM,N`©jTT`TzL¨Cª`hZd_fdR\ZV
�zVMT_�	z³® fd_fje�VOMg³kZR`©º¢������`»`��¢¢¼���ª`dRRZhR]c]TU{{e`aX�	zd_fg|ZOVMT\ZVjLfN�fzh®e\MT\VhXMYRZ[UV\]L\ZV{fZje�ORkP^NZRckZN`°`
SW	a\W	^P�fzN`a_kR`\ZVR|ZgkNNT\ZVaN]R³kZRSZNz]ae±\SVzR]\g§`©¥ ¥`�¸½~¹~�¡ª`je�\ZVd_fTV]\ZVNZR\ZVzRUiZcSZNz]ae±\SVzR]\g§`©�¸����~�ª`a�± RcfR``

`eNeZ^h�z_�	z\VVh\ZV³® fhWz |ZRZL³®\XMRTV]�MS`
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แบบ บอจ. N                                                           
 

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเตมิ และ/หรือ มตพิเิศษ 
 

บริษทั ………………………………………………………………………..จาํกดั 
ทะเบียนเลขที	 …………………………..........……………… 

ขอ้ความซึ	งไดแ้กไ้ขเพิ	มเติมรายการในทะเบียนแลว้  รวม……..........…….รายการ  เป็นดงันี,   
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนา้………..ของจาํนวน……......หนา้                         (ลงลายมือชื	อ)……………….……………….........…….นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที	 ……………..……………..…..……         (………………..………..………………….) 
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 ปิดอากร
  10 บาท

 หนังสือมอบอาํนาจ
                                                                                                                       เขียนที�……………………………….……….. 
                                                                                                       วนัที�………………………………………….…………..

 โดยหนงัสือฉบบันี� ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ริ�มก่อการ/บริษทั …………………………………………………….. 
………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให้………………………………….……………………… 
      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�                                                                                                                         

ถือบตัรอื�นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที�...................................................................... 
ออกให ้ณ .....................................................วนัที�ออกบตัร……….…….......…….วนัที�บตัรหมดอาย.ุ................................... 
อยูบ่า้นเลขที�……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..……….……….
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail...................................................................................................
เป็นผูม้ายื�นขอจดทะเบียน......................................................................................................................................................... 
............................................................................................และยื�นคาํขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม
ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………………………………
ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั......................................................................และนายทะเบียนเครื�องหมายการคา้แทนขา้พเจา้       
ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         
ไดท้ั�งสิ�นและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั�งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเครื�องหมายการคา้แทนหา้งหุ้นส่วน/
บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ
( ) 

ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบซึ�งอาจจะมีขึ�นเนื�องจากการรับมอบอาํนาจนี�โดยสิ�นเชิง

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
                       (…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
         (…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื�อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
                       (…………………………………….……………….)

ประทบัตรา                (ลงลายมือชื�อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
                      (……………………………………..……………..)

        (ลงลายมือชื�อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
                               (……………………………………..……………..)

                                          (ลงลายมือชื�อ)……………………………………………….....พยาน  
                           (…………………..………………..………………)

หมายเหตุ หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที�ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี�  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที�วา่งไว้ ( )  
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