
คาํรับรอง 

การจดทะเบียนบริษทัจํากดั 

บริษทั ..................................................................................................... จาํกดั 
ทะเบียนเลขที� ................................................................ 

ประกอบคาํขอเลขที� ............................................................ เมื�อวนัที� ........................................ 

(�)  ขอรับรองวา่ การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั"งรายการและขอ้ความที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร
หลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี"ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(5)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี"  
ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั"งบริษทั / สามญั / วสิามญัผูถื้อหุน้ / คณะกรรมการ ครั" งที� ...............................................................................
เมื�อวนัที� ........................................................ ณ บา้นเลขที� …………………...………………………………….……….………….. 
……………………………………………………………….………. มีกรรมการ / ผูถื้อหุน้ เขา้ประชุมจาํนวน ...........................คน 
นบัจาํนวนหุน้ได ้............................................ หุน้ โดย .................................................................................... เป็นประธานที�ประชุม 
ไดมี้การบอกกล่าวนดัประชุม ตั"งบริษทั / สามญั / วสิามญัผูถื้อหุน้ / คณะกรรมการ ครั" งที�………..………………………………….. 
เมื�อวนัที� ............................................................ โดยลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพ ์และส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวั
ผูถื้อหุน้แลว้ 
ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนใหค้วามยนิยอมและดาํเนินการแปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทั 
เมื�อวนัที� .............................................  ณ บา้นเลขที� ............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากหา้งหุน้ส่วน ……………………………………………..... 
เมื�อวนัที� …………………………………………………………......... 
ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั�ง ของศาล ................................................................ ตามคดี ............................................................................. 
หมายเลข ........................................................................ เมื�อวนัที� ………….……………………………………………………….. 
ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เรื�อง การแปรสภาพหา้ง / การควบบริษทั / การลดทุนบริษทั 
ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัที� ……………………………………………………... 
ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หนี"  ใหท้ราบ เรื�อง การแปรสภาพหา้ง / การควบบริษทั / การลดทุนบริษทั 
ลงวนัที� …………………………………….…………………………. 
ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ………………….…………………...………………ลงวนัที� ..................................... 
โดยมีผลตั"งแต่วนัที� ....................................................................บริษทัไดรั้บเมื�อวนัที� ......................................................................... 
อื�น ๆ ……………………….…………..…………………………..………………………………………………………………… 

(?)  ขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานตาม (5) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของบริษทันี"  และพร้อมที�จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที 

(@) ขอยอมรับการนาํขอ้มลู e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัตามที�แจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียนจดัตั"ง (แบบ บอจ.?) มาใชใ้นการ
ขอรับชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื�อใชส้ําหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้  

 ลงลายมือชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 

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

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



หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ของ

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

(ฉบบัแกไ้ขเพิ มเติม)

โดยมติพิเศษของที ประชุม ................................................ ครั, งที  ...................... เมื อวนัที  ............................. 

ใหแ้กไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ....................................... เป็นดงันี,

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

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

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

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

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

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

ขอรับรองวา่เป็นขอ้ความถูกตอ้งตรงกบัมติที ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

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

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

กรรมการ

Panachaio
Stamp



แบบ บอจ. 1   

ค าขอท่ี......................................     ส านกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที่………………………….       ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากดั                 …….………………………….……   

บริษทั …………………………………………………….……….…… จ ากดั 
ทะเบียนเลขท่ี บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขท่ี………………………………………….……….… 
        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปน้ี 
หนงัสือบริคณห์สนธิ          
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั้งบริษทัจ ากดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจ ากดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขท่ี....................................................) 
มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทนุ / ควบบริษทั)          
เพ่ิมทุน / ลดทุน           
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)     
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (ส านกังานของบริษทั)         
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ ......................................................... 
การควบบริษทัจ ากดั (บริษทั...............................................................................จ  ากดั ทะเบียนเลขท่ี............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จ  ากดั  ทะเบียนเลขท่ี............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมจ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ ส านกังานสาขา  
แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

 รายการอยา่งอ่ืนซ่ึงเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ 
 (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 
ขอส่งส าเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ข้ึนไป) 
ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
ขอมีบตัรประจ าตวัผูส่้งออก – น าเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑว์ิธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือส าคญั การ
ส่งออก – น าเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

  ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อ  านาจผกูพนับริษทั  

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

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

ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง            บนัทึกนายทะเบียน   
เม่ือวนัท่ี..................................................................................…   รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี……………………………………. 

………………………………………..………….…………..   (ลงลายมือช่ือ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)   (..................................................................) 
นายทะเบียน /………………………………………….………  ประทบัตราต าแหน่ง 
 ค าเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระส าคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็
3.  การไม่ยืน่ค  าขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติัก าหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษทัจ ากดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

(ประทบัตราบริษทั) 

สุชาต ทองมว่ง



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 



แบบ บอจ. 4

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเตมิ และ/หรือ มตพิเิศษ 

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

ขอ้ความซึ�งไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมรายการในทะเบียนแลว้  รวม……..........…….รายการ  เป็นดงันี&   
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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



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
(…………………..………………..………………)

หมายเหต ุ   หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที!ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี�  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที!วา่งไว ้(*)


	คำรับรองจด
	นส.บริ
	บอจ1
	04แบบ บอจ.1 (62)

	บอจ4
	หนังสือมอบอำนาจ

	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Text21: 
	Check Box35: Off
	Text22: 
	Text23: 
	Check Box36: Off
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box37: Off
	Text29: 
	Text30: 
	Check Box38: Off
	Text31: 
	Text41: 
	Text42: 
	Check Box39: Off
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Check Box40: Off
	Text47: 
	Text48: 
	Text50: 
	Text49: 
	CLEAR DATA: 
	Text383: 
	Text384: 
	Text385: 
	Text386: 
	Text387: 
	Text388: 
	Text389: 
	Text390: 
	Text391: 
	Text392: 
	Text393: 
	Text394: 
	Text92: 
	Text1: 
	Text93: 
	Check Box97: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box133: Off
	Check Box134: Off
	Check Box135: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Check Box141: Off
	Check Box142: Off
	Check Box143: Off
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text168: 
	Text167: 
	Text9: 
	Text117: 
	Text118: 
	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text3: 
	Text169: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text6: 
	Check Box1: Off
	Text2: 
	Text170: 
	Text130: 
	Text129: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text149: 
	Text141: 
	Text134: 
	Text142: 
	Text150: 
	Text135: 
	Text143: 
	Text151: 
	Text136: 
	Text144: 
	Text152: 
	Text137: 
	Text145: 
	Text153: 
	Text138: 
	Text146: 
	Text154: 
	Text139: 
	Text147: 
	Text155: 
	Text140: 
	Text148: 
	Text156: 
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text175: 
	Text166: 
	Text8: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text229: 
	Text227: 
	Text228: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text230: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text305: 
	Text306: 
	Text309: 
	Text307: 
	Text308: 
	Text310: 
	Check Box341: Off
	Text343: 
	Text344: 
	Text345: 
	Text346: 
	Text347: 
	Text348: 
	Text349: 
	Check Box342: Off
	Text313: 
	Text350: 
	Text351: 
	Text352: 
	Text353: 
	Text354: 
	Text355: 
	Text314: 
	Text315: 
	Text316: 
	Text317: 
	Text318: 
	Text319: 
	Text320: 
	Text321: 
	Text322: 
	Text323: 
	Text324: 
	Text325: 
	Text326: 
	Text327: 
	Text330: 
	Text328: 
	Text329: 
	Text331: 
	Text108: 
	Text109: 
	Text333: 
	Text334: 
	Text332: 
	Text335: 
	Text336: 
	Text337: 
	Text338: 
	Text339: 
	Text340: 


