
แบบ บอจ. 1    
         

 

คําขอที่......................................                                       สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 

รับวันที…่……………………….                                     คําข ากัด                            …….…………………………
    บริษัท

อจดทะเบียนบริษัทจํ .……            
…………………………………………………….……….……จํากัด 

  
        ) ขาพเจ ขอจดทะเบียนบริ

.………        

วนเปนบริษัทจํากัด (หางหุนสวน........................................................ ทะเบียนเลขที่....................................................)           

      ทะเบียนเลขที่………………………………………..…………….. 
(1 า ษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังตอไปนี้  

หนังสือบริคณหสนธิ                                                                             
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนการจัดตั้งบริษัท ขอ……….……
จัดตั้งบริษัทจํากัด 
แปรสภาพหางหุนส         

                       
    

 

                  
..จํากัด ทะเบียนเลขที่............................................................. 

าขา             

      จะใหประชาชนทราบ    
กฎหมายแพงและพาณิชยแลว  ขาพเจามีความประสงคดังนี้ 

เ แหงใหญของ

ะราชบัญญัติประกันสังคม 2533                                                                                                       

มติพิเศษให (เพ่ิมทุน / ลดทุน / ควบบริษัท)                              
เพ่ิมทุน / ลดทุน                                                                       
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1. (ช่ือบริษัท)                               
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 2. (สํานักงานของบริษัท)                    
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. (วัตถุที่ประสงคของบริษทั)             
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5. (ทุน / หุน / มูลคาหุน) 
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ ขอ .........................................................   
การควบบริษัทจํากัด (บริษัท.............................................................................
ไดควบเขากันกับบริษัท......................................................................................จํากัด  ทะเบียนเลขที่............................................................) 
กรรมการ (เขา…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไขเพิ่มเติมจํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท 
แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ และ / หรือ สํานักงานส
แกไขเพิ่มเติมตราของบริษัท  
รายการอยางอื่นซึ่งเห็นสมควร

  (2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวล
ขอมี ลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปที่สํานักงาน  
บริษัทตามที่ไดจดทะเบียนไว 
ขอมีเลขที่บัญชีนายจาง ตามพร พ.ศ.                
 

             ลงลายมือช่ือผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน / กรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัท                  

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

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

                          

                     
                                                                                            

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

                  

  รับ ……………..… 

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

             (ประทับตราบริษัท)                                                        (..……………………………………………..……….) 
ขอรับรองวาผูขอจดทะเบียนไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาจริง                                        บันทึกนายทะเบียน   
เมื่อวันที่.........................................................................…            จดทะเบียน  ณ วันที่……………....……….……
 

  ……………………………………….……………………..     
 (…………………………………………………..…………)                       (…...................................…..................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                           ประทับตราตําแหนง 
 

 
 

 คําเตือน   1.  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
นเท็จ 

          หุนสวนจดทะเบียน  
     2.  นายทะเบยีนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเป
       3.  การไมยื่นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเกี่ยวกับหาง
                       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) ………………………………………………………..… 
(3) …………………………………………………………… (4) ………………………………………………………….. 
(5) …………………………………………………………… (6) ………………………………………………………….. 
(7) …………………………………………………………… (8) ………………………………………………………….. 
(9) ………………………………...…………………………  (10) …...…………………………………………………….. 

                       (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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