
แบบ บอจ. 1    

         
 

คําขอท่ี......................................                                       สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 

รับวันท่ี………………………….                                คําขอจดทะเบยีนบริษทัจํากดั                              …….………………………………… 
           

    บริษัท…………………………………………………….……….……จํากัด 

    ทะเบียนเลขท่ี บค............................................................................... ทะเบียนเลขท่ี………………………………………..…………….. 

                 (1) ขาพเจาขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังตอไปนี้  

หนงัสอืบรคิณหสนธิ                                                                             

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจัดต้ังบริษัท ขอ……….………        

จัดต้ังบริษัทจํากัด 

แปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจาํกัด (หางหุนสวน.................................................................ทะเบียนเลขท่ี......................................)                                                                                               

มติพิเศษให (เพิ่มทุน / ลดทุน / ควบบรษิทั)                              

เพิ่มทุน / ลดทุน                                                                                              

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. (ช่ือบริษัท)                                   

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)                    

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. (วัตถุท่ีประสงคของบริษัท)              

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน / หุน / มูลคาหุน)  

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ ......................................................... 

การควบบริษัทจํากัด (บริษัท...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขท่ี........................................................... 

ไดควบเขากันกับบริษัท......................................................................................จํากัด  ทะเบียนเลขท่ี.........................................................)                  

 กรรมการ (เขา…………… คน) (ออก……………คน) 

แกไขเพิ่มเติมจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัท 

แกไขเพิ่มเติมท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ และ / หรือ สํานักงานสาขา             

แกไขเพิ่มเติมตราของบริษัท  

รายการอยางอื่นซึ่งเห็นสมควรจะใหประชาชนทราบ    

 (2) เม่ือนายทะเบียนรบัจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ขาพเจามีความประสงคดังนี้  

       ขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานักงานแหงใหญของ  

       บริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว 

       ขอมีเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 

       ขอสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป)                                                                                                                                                                                                                                           

             ลงลายมือช่ือผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน / กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท                                     

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

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

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

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

ขอรับรองวาผูขอจดทะเบียนไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาจริง                                            บันทึกนายทะเบียน   

เม่ือวันท่ี..................................................................................…           รบัจดทะเบียน ณ วันท่ี……………….……………....…... 

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

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

นายทะเบียน /………………………………………….………                                 ประทับตราตําแหนง 

 

 

 

 

 

 

 คําเตือน   1.  ผูใดแจงขอความอันเปนเทจ็แกเจาพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

     2.  นายทะเบยีนอาจเพิกถอนการจดทะเบยีน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ 

                 3.  การไมยื่นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเก่ียวกับหางหุนสวนจดทะเบียน  

                       หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

       ท่ี                       สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท              
             …………………………..………  

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวาบริษัทน้ีไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  เมื่อวันที่…………..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี……...…………………..………….………….ไดรับเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 
 เลขท่ี......................................และเลขที่บัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เลขที่ ...................................... 
 

  ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือน้ี  ดังน้ี 
 

1. ช่ือบริษัท "บริษทั……………………………………………………………………………………………..จํากัด" 
2. กรรมการของบริษัท มี……………………..คน ตามรายช่ือดังตอไปน้ี 

(1) ………………………………………………………….. (2) ………………………………………………………..… 

(5) …………………………………………………………… (6) ………………………………………………………….. 
(7) …………………………………………………………… (8) ………………………………………………………….. 
(9) ………………………………...…………………………  (10) …...…………………………………………………….. 

                  

(3) …………………………………………………………… (4) ………………………………………………………….. 

     (11) ………………………………………………………….  (12) .………………………………………………………… 
                       (13) ………………………………………………………….  (14) …………………………………………………………. 
                       (15) ………………………………………………………….. (16) ….……………………………………………………… 

3. จํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพันบริษัทได คือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไวเปนจํานวนเงิน………………………………………..………….บาท  
5. สํานักงานแหงใหญ ต้ังอยูเลขที่……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. วัตถุที่ประสงคของบริษัทมี….….……ขอ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองน้ี จํานวน…………...…แผน 

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนสําคัญ 
 
 
                        ออกให ณ วันที่ ………………………………………………. 
 
               ……………………………………………………………….. 
               (..……………………………………………………………. ) 

                                                 นายทะเบียน 
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