
ตัวอยางหนังสอื แจงเจาหนี ้
 

       หางหุนสวน………………………………………… 
 

      วันที…่…………..เดือน…………………….พ.ศ…………… 
 
เร่ือง   แปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจาํกัด 
 
เรียน   ……………………………………….. 
 
  ดวยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวน…………………………….…………………ไดตกลงยินยอม
ใหแปรสภาพหางหุนสวน……………………………………………………….ซ่ึงตั้งอยูเลขที่…………….……..
ถนน……………………………..ตําบล/แขวง…………………...……………..อําเภอ/เขต………………………
จังหวดั………………………………..เปนบริษัทจํากดั  ตามบันทึกขอตกลงยินยอม  ลงวันที…่…………………
เดือน…………………………พ.ศ……………… 
 
  หาง จึงขอแจงใหทานทราบวา  หากทานมคีวามประสงคจะคัดคานขอใหสงคําคัดคานไปยังหาง  
ภายในกําหนด  30  วัน  นับแตวันที่ลงในหนังสือนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
                   ……………………………………… 
                   (                                                          ) 
                           หุนสวนผูจัดการ 



 

ตัวอยาง ประกาศหนังสือพิมพ 
 

หางหุนสวน………………………………………….. 
 

      วันที…่…………เดือน…………………….พ.ศ………… 
 

ประกาศแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด 
 
  ดวยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวน…………………………………………….ไดตกลงยินยอม 
 

ใหแปรสภาพหางหุนสวน…………………………………………………..ซ่ึงตั้งอยูเลขที่…………………….. 
 

ถนน………………….…….…ตําบล/แขวง…….………………………..อําเภอ/เขต…………….…………….. 
 

จังหวดั…………………………….เปนบริษัทจํากดั  ตามบันทึกขอตกลงยินยอม  ลงวันที…่…………………… 
 

เดือน…………………………พ.ศ………………… 
 

  หาง จึงขอประกาศใหทราบทั่วกันวา  หากทานมีความประสงคจะคัดคานขอใหสงคําคัดคาน
ไปยังหาง  ภายในกําหนด  30  วัน  นับตั้งแตวันประกาศนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     …………………………………….. 
     (                                                        ) 
                       หุนสวนผูจัดการ 



ตัวอยางหนังสอืแจงนายทะเบียน 
 

หางหุนสวน…………………………………… 
 

วันที…่………เดือน…………………….พ.ศ………….. 
 

เร่ือง    แจงความยินยอมใหแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด 
 

เรียน   นายทะเบียนหุนสวนบริษัท………………………………………….. 
 

ส่ิงที่สงมาดวย   บันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพเปนบริษัทจํากดั 
 

  ดวยผูเปนหุนสวนทุกคนในหางหุนสวน……………………………………………………. 
 

ทะเบียนเลขที่…………………………………..  ไดตกลงยินยอมใหแปรสภาพหางหุนสวน………………... 
 

………………………………………………...เปนบริษัทจํากัดได   ดังปรากฏตามบันทึกขอตกลงยินยอมให 
 

แปรสภาพเปนบริษัทจํากดัที่แนบมาพรอมนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
                 (ลงชื่อ) ………………………………………. หุนสวนผูจัดการ 
                                                                             (                                                          ) 
 
              (ลงชื่อ) ………………………………………. หุนสวนผูจัดการ 

ประทับตราสําคัญ 
ของหาง 

                  (                                                           ) 



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)



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 เร่ืองหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือส 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) 



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 



(ถา้จะให้กรรมการรับผดิโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผดิเช่นนั นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีใหร้ะบุ “..................”)

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2 

หนังสือบริคณห์สนธิ 
บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 

ทะเบียนเลขที�  บค......................................................................... 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบันี$ทาํขึ$นเมื�อวนัที�.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปนี$  
ขอ้ 1   ชื�อบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 

เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงันี$ ...................................................................................................................................................................… 
ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั$งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 
ขอ้ 3   วตัถุที�ประสงคท์ั$งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ที�แนบ 
ขอ้ 4   ผูถื้อหุน้ของบริษทันี$ต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินที�ตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที�ตนถือ 

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

ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน.....……………...……….....…...........บาท (................…..……....….................) 

แบ่งออกเป็น............................................หุน้ (..................................) มูลค่าหุน้ละ.......................................บาท (................................) 
ขอ้ 6   ชื�อ ที�อยู ่อาชีพ ลายมือชื�อ และจาํนวนหุน้ที�ผูเ้ริ�มก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ชื�อซื$อไว ้รวม................คน มีดงันี$  
ข้าพเจ้าผู้เริ�มก่อการทุกคนซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี* ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี* เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
 (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................  
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้......................….หุน้ (ลงลายมือชื�อ).............................................................. 
 (2)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................  
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ).............................................................. 
 (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................  
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ)............................................................. 
 (4)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+.......................................................................  
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ)............................................................. 
ผูเ้ริ�มก่อการทุกคนตกลงให้หนงัสือบริคณห์สนธิฉบบันี$ สิ$นผล หากไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั$งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัที� 

จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ   
 (ลงลายมือชื�อ)...................................................................................ผูเ้ริ�มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

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

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



แบบ บอจ. 2 

คาํรับรองลายมอืชื�อของพยาน 

ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์....................................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที�..................................หมู่ที�..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์....................................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที�..................................หมู่ที�..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

ขอรับรองว่าผู้เริ�มก่อการตั*งบริษทันี*ทุกคนได้ลงลายมอืชื�อต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี* เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

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

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

 (ลงลายมือชื�อ)...................................................................................ผูเ้ริ�มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
 (..................................................................................) 

หนา้...................ของจาํนวน.....................หนา้  บริษทั...................................................................................................จาํกดั
ประกอบคาํขอที�................................................................       (ลงลายมือชื�อ)......................................................................นายทะเบียน 

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

Panachaio
Stamp



(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยี�สิบห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

แบบ บอจ. 3 

รายการจดทะเบียนจัดตั�ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จาํกดั 

ทะเบียนเลขที� ……………………………………….. 

(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 

ขอ้ 1.  จาํนวนหุน้ทั)งสิ)นซึ�งไดมี้ผูเ้ขา้ชื�อซื)อหรือไดจ้ดัออกใหแ้ลว้ ……………………...หุน้ (……………….…….) 

เป็นหุน้สามญั ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้บุริมสิทธิ ……………………...หุน้ (……………….…….) 

ขอ้ 2.  จาํนวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า)  ……………………...หุน้ (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ………..บาท) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้ (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ…….….บาท) ……………………...หุน้ (……………….…….) 

ขอ้ 3.  จาํนวนเงินที�ไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ที�ลงเงิน) คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ……………..….บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ………………...บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

ขอ้ 4.  จาํนวนเงินที�ไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั)งสิ)น คือ 
ก.  หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ …………………..บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  …..………………บาท

และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ………………….บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้   …………………..บาท 
ข.  หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ ……………………...บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  …………………..บาท 
และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ……….………..…บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้  ………………..…บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ไดรั้บไวแ้ลว้รวมทั)งสิ)น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……) 

ขอ้ 5.  ชื�อ และที�อยู ่ของกรรมการทุกคนของบริษทั จาํนวน ……………………คน ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที�แนบ 

ขอ้ 6.  จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทั คือ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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



 

แบบ บอจ. 3 
 
 

 ขอ้ 7.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม/ีไม่ม ี กาํหนดอาย…ุ…………………………………………………..…...…………………..………… 

 ขอ้ 8.  สาํนกังานของบริษทั มี …………………แห่ง คือ 

สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�.............. ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์.......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................*E-mail..................................................................................................................................... 
ชื�อหรือที�อยูเ่วบ็ไซต ์(URL) ที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงันี)  
1......................................................................................................... 2.................................................................................................................  

สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�............. ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail...................................................................................................................................... 

 ขอ้ 9.  รายการอยา่งอื�นซึ�งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ มีดงันี)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 ขอ้ 10.  ตราของบริษทั มีดงัที�ประทบัไวนี้)  

 

 

 

 

 

 ขอ้  11.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม ี/ ไม่ม ี ขอ้บงัคบั 

 

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

หนา้ …………ของจาํนวน ………..หนา้                     บริษทั ……………………..………………………………จาํกดั 
เอกสารประกอบคาํขอที� ………..……………………….……      (ลงลายมือชื�อ)…………..….…….…………….……นายทะเบียน 
                                        (...............................................................................) 
* E-mail นี�ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ+ง และในกรณีที+มีการระบุชื+อหรือที+อยู่เว็บไซต์ (URL) ที+ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี�ด้วย 



เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        ส ำเนำบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น 

 

  ช่ือบริษทัจ ำกดั 
                                       ทะเบียนเลขท่ี 

             
 

      ณ วนัประชุม   จดัตั้งบริษทั   สำมญัผูถื้อหุ้น   วิสำมญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี…...............................................เม่ือวนัท่ี................................................................................... 
        คดัจำกสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เม่ือวนัท่ี.................................................................................... 
          ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บำท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่ำหุ้นละ........................................บำท 
          ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จ  ำนวน..................................................................หุ้น   อ่ืน ๆ ...........................คน  จ ำนวน...................................................................หุ้น 

ล ำดบั 

ท่ี 

ช่ือผูถื้อหุน้ 

จ ำนวนหุน้ 
ท่ีถือ 

เงินท่ีช ำระแลว้ (1) เลขหมำยใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             
บตัรอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................เลขท่ี.................................... 

ถือวำ่ช ำระแลว้ (2) เลขหมำยของหุน้ ลงวนัท่ี เป็น            ขำด 
สญัชำติ (3) อำชีพ ท่ีอยู ่

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             

 

    (2) 

 
 

        หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

หนำ้…………...…ของจ ำนวน…………..…...หนำ้    

                      ขอรับรองว่ำเป็นรำยกำรที่ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 

                                      (ลงลำยมือช่ือ)…………………………………………………กรรมกำร 
                                                            (…………………………………………………) 
 

 

 

แบบ บอจ. 5 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินท่ีช าระแลว้ (1)” ให้ระบุจ านวนเงินค่าหุ้นท่ีช าระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซ่ึงตอ้งช าระเป็นเงิน            
                  ช่อง  “ถือวา่ช าระแลว้ (2)” ให้ระบุค่าหุ้นท่ีถือวา่ช าระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซ่ึงตอ้งช าระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน                    
                  ช่อง  “สัญชาติ (3)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศท่ีจดทะเบียนจดัตั้ง   



รายงานการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน …………………………………………… 

ประชุมเมื�อวนัที� ……………………………….. เวลา ………………. น.  ณ บา้นเลขที� ………….. 
……………………………………………….......................... มีผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนมาประชุม ............. คน
ครบเป็นองคป์ระชุม โดย ……………………………………………………………..เป็นประธานที�ประชุม
และเริ�มประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี+  

1. พจิารณาตั�งข้อบังคับของบริษัท
- ประธานไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาขอ้บงัคบัของบริษทั
- ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้ ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………. 
 (ให้ใชข้อ้ความวา่ “ใชต้ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” หรือ “ใชข้อ้บงัคบัตามที�ประธานเสนอเป็นขอ้บงัคบัของบริษทั” อยา่งใดอยา่งหนึ�ง)  

2. พจิารณาให้สัตยาบันแก่บรรดากจิการที*ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างได้กระทาํ  และค่าใช้จ่ายซึ*งจําเป็น

ต้องจ่ายในการแปรสภาพเป็นบริษัทจํากดั 
- ประธานแถลงว่า ในการเตรียมการเพื�อแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดันี+ ไม่มีผูเ้ป็น

หุ้นส่วนคนใดกระทาํการอนัเป็นการผูกพนับริษทั จึงไม่จาํตอ้งให้สัตยาบนัแต่ประการใด แต่มีค่าใช้จ่าย 
ซึ� งจาํเป็นต้องจ่ายในการแปรสภาพนี+  ซึ� งผูเ้ป็นหุ้นส่วนได้ทดรองเงินส่วนตวัจ่ายไป เป็นจาํนวนเงิน  
....................................................บาท จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา 

- ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ ลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หน้าํค่าใชจ่้ายจาํนวนดงักล่าวตามที�ประธานเสนอ
เป็นค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้

3. พจิารณากาํหนดจํานวนทุนเรือนหุ้น  จํานวนหุ้น  มูลค่าหุ้น  และชนิดหุ้นของบริษัท

- ประธานไดแ้ถลงใหที้�ประชุมทราบวา่ จาํนวนทุนเรือนหุ้นของบริษทัจะตอ้งเท่ากบัส่วนลงหุน้
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนในหา้งหุน้ส่วน ........................................................................................................
จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณากาํหนดจาํนวนทุนเรือนหุน้ จาํนวนหุน้ มูลค่าหุน้ และชนิดหุน้ของบริษทั 

- ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์กาํหนดทุนของบริษทัไวเ้ป็นจาํนวน
………...……..…..…… บาท  แบ่งออกเป็น ............................... หุน้  มูลค่าหุน้ละ …………………………… บาท 
โดยเป็นหุน้สามญัชนิดระบุชื�อ ซึ� งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเต็มค่าชนิดเดียวและผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนไดช้าํระเงิน 
ลงหุน้ใหห้า้งหุน้ส่วน …………………………………………………………………… ไปแลว้เตม็จาํนวน 

(ลงลายมือชื�อ) …………………………………………… กรรมการ 
 ( ………………………….……………….. ) 



4. รับรองบัญชีรายชื*อ  ฐานะ  และสํานักของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  รวมทั�งจํานวนหุ้นที*จะตกได้แก่

หุ้นส่วนแต่ละคน 

- ประธานไดเ้สนอบญัชีรายชื�อ ฐานะ และสาํนกัของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน รวมทั+งจาํนวนหุน้ ที�จะ
ตกไดแ้ก่หุน้ส่วนแต่ละคนให้ที�ประชุมพิจารณา 

- ที�ประชุมตรวจสอบแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงมติเป็นเอกฉนัทใ์หถื้อเป็นบญัชีรายชื�อผูถื้อหุน้ของ
บริษทัไดต่้อไป 

5. พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการชุดแรกของบริษัท  และกาํหนดอาํนาจกรรมการ

- ประธานไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั+งกรรมการชุดแรกของบริษทั เพื�อบริหารกิจการของ
บริษทั และพิจารณากาํหนดอาํนาจกรรมการที�จะกระทาํการแทนบริษทัดว้ย 

- ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดให้คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน
…………… คน โดยเลือกตั+งผูที้�มีรายชื�อดงัต่อไปนี+ เป็นกรรมการชุดแรกของบริษทั คือ 

(1) …………………………………………………………………………………...………….
(2) ……………………………………………………………………………..……..…………
(3) ………………………………………………………………………………………………

- และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทก์าํหนดอาํนาจกรรมการของบริษทัเป็นดงันี+  คือ “จาํนวนหรือชื�อกรรมการ
ซึ�งจะลงชื�อเป็นสาํคญัผกูพนับริษทัได ้ คือ ……………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. พจิารณาเลอืกตั�งผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสินจ้าง

- ประธานไดเ้สนอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั+งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั+งกาํหนดค่าสินจา้งดว้ย
- ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงลงมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั+ง ...………………..…………………….. 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� ................................... เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยกาํหนดค่าสินจา้งใหปี้ละ 
…………………..……….. บาท 

7. เรื*องอื*นๆ  (ถ้ามี)

- ไมมีผูใ้ดเสนอเรื�องใดเขา้พิจารณา

ปิดประชุมเวลา ………………………. น. 

 (ลงลายมือชื�อ) ………………………………………….. ประธานที�ประชุม 
 (……………………………………………) 

 รับรองวา่ถูกตอ้ง 

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

 กรรมการ



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 ้(*)



แบบ ก. 

กรรมการเข้าใหม่ 
ของ 

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

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี"  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี" เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(1)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................

 (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 

(2)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................

 (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 
(3)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................

 (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 
(4)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...………

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................

 (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 

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

(…………………………………..………………………………..….) 

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

ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื$อและที$อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 



แผนที�แสดงที�ตั�งสํานักงานแห่งใหญ่ 
และสถานที�สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

ของ 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท......................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอยีดที�ปรากฏข้างต้นนี�เป็นจริงทุกประการ 

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

 (…………………………….………………………..….) 

โปรดระบุรายละเอยีดแผนท่ีภายในขอบเขตท่ีกําหนด 



                         

แบบแสดงรายการเกียวกบัการประกอบธุรกจิของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) 
ตามพระราชบัญญตัิทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 ยืนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

ขอ้ 1.  ชื	อหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั.........................................................................................................................................................................  

ทะเบียนเลขที	    �-��-�-���-�����     -�   วนัที	จดทะเบียน  �   จดั ตั ง  �    เปลี	ยนแปลง..............................................
ขอ้ 2.  ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท   ทุนชาํระแลว้.............................................................................บาท 

จาํนวนหุน้ทั งหมด (เฉพาะบริษทั)...........................................หุน้   มูลค่าหุน้ละ (เฉพาะบริษทั)......................................................บาท 
ขอ้ 3.  สญัชาติผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน และจาํนวนหุน้ที	ถือ (เฉพาะบริษทั) หรือส่วนที	ลงทุน (เฉพาะหา้งหุน้ส่วน) 

ไทย  ....................  คน  รวม ..........................   หุน้/บาท  สญัชาติอื	น (ระบุ) .............................. คน  รวม ............................. หุน้/บาท 
ขอ้ 4.  ปัจจุบนัมีลูกจา้งรวมทั งสิ น................................คน ค่าจา้งโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดงันี  

(1) สาํนกังานแห่งใหญ่ จาํนวน................................. คน  (2) สาํนกังานสาขา............................................ จาํนวน........................... คน 
 มีลูกจา้งทาํงานตั งแต่ 1 คนขึ นไป เมื	อวนัที	 ................. เดือน............................................ ปี .............................. 

ขอ้ 5.  ผูรั้บเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามขอ้ 4.)     �     มี        �    ไม่มี 
 (ในกรณีมีผูรั้บเหมาช่วง ระบุชื	อ ที	อยูข่องผูรั้บเหมาช่วง ประเภทของงานที	รับเหมาช่วงและจาํนวนลูกจา้งของผูรั้บเหมาช่วงแต่ละราย) 
(1)........................................................................................................................................................................................................... 

 (2)........................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้ 6.  โปรดทาํเครื	องหมาย  � ในช่อง         หนา้หมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้งครบถว้นใตห้วัขอ้ สินคา้/บริการ 

 หมวดกจิกรรม 
เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง      การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ า และระบบการปรับอากาศ 
การจดัหานํ า การจดัการนํ าเสียและของเสีย          การก่อสร้าง 
รวมถึงกิจกรรมที	เกี	ยวขอ้ง         การขนส่งและสถานที	เก็บสินคา้            
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ ที	พกัแรมและบริการดา้นอาหาร  
ขอ้มูลข่าวสารและการสื	อสาร            กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั  
กิจกรรมเกี	ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ กิจกรรมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และกิจกรรมทางวชิาการ 

 กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน           การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ 
 การศึกษา           และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั      
กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์         ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ        
กิจกรรมการบริการดา้นอื	นๆ กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้ 

  กิจกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก            และบริการที	ทาํขึ นเองเพื	อใชใ้นครัวเรือน  
 ระบุสินค้า/บริการทีประกอบการ  รหสั 

1..................................................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................................................... 

 (รหสัประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ชื(อ www.dbd.go.th ) 
          ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที	ปรากฏในรายการขา้งตน้นี เป็นจริงทุกประการ 

ลงชื	อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 ( .......................................................................) 

ลงชื	อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
    ( .......................................................................) 

วนัที	...................เดือน..............................................พ.ศ....................... 

 ����� 

�����

(ประทบัตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั) 

แบบ สสช.1 



แบบ ว.

รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 
ของ 

 หา้งหุน้ส่วน/บริษทั........................................................................................ 
 ทะเบียนเลขที�....................................................................

วตัถุที�ประสงคข์อง หา้งหุน้ส่วน/บริษทั นี�   มี......................ขอ้  ดงันี�  
(      ) ........................................................................................................................................................................

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

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

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

 (…................................................................................)  ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�....................................................  (…..................................................................)

กรณวีตัถุที�ประสงค์ในการประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต  นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั'น 



ข้อบังคบั 
ของ 

บริษัท......................................................................................................................จ ำกดั 

หมวด 1. บททัว่ไป 

 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบัน้ีถา้มิได้ตราไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้นาํบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ใน
ส่วนท่ี เก่ียวดว้ยบริษทัจาํกดัมาใชบ้งัคบั 
 ขอ้ 2. ขอ้บงัคบัน้ีถา้มีท่ีซ่ึงสมควรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงก็ให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจดัการแกไ้ขหรือ
เปล่ียนแปลงตามกฎหมายต่อไป 

หมวด 2. หุ้นและผู้ถือหุ้น 

 ขอ้ 3. หุน้ของบริษทัทั้งหมดเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือท่ีตอ้งใชเ้งินจนเตม็มูลค่าหุ้น 
 ขอ้ 4. การโอนหุ้นจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูโ้อนและผูรั้บโอน โดยมีพยานอยา่งนอ้ยหน่ึงคนลง
ช่ือ รับรองและจะนาํมาใช้แก่บริษทัหรือบุคคลภายนอกไดต่้อเม่ือบริษทัจดแจง้การโอนนั้นลงในทะเบียนผูถื้อหุ้น
แลว้ 
 ขอ้ 5. บริษทัจะถือหุน้หรือรับจาํนาํหุ้นของบริษทัเองไม่ได ้

หมวด 3. กรรมกำร 
 ขอ้ 6. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใดใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนด 
 ขอ้ 7. ถา้ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกผูอ่ื้น      
ข้ึนแทนก็ได ้แต่ใหมี้เวลาอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่ากาํหนดเวลาท่ีกรรมการผูอ้อกไปนั้นชอบจะอยูไ่ด ้
 ข้อ 8. การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็น            
องคป์ระชุม ปรึกษากิจการได ้
 ขอ้ 9. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการงานทั้งปวงของบริษทั และให้กรรมการเลือกตั้งในระหว่าง
กนัเอง ข้ึนเป็นประธานหน่ึงคน 

หมวด 4. กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 ขอ้ 10. ให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นทัว่ไปเป็นประชุมใหญ่ภายในหกเดือนนับแต่วนัท่ีได้จดทะเบียนบริษทั            
และต่อนั้นไปให้มีการประชุมคร้ังหน่ึงทุกปี การประชุมเช่นน้ีเรียกว่าการประชุมสามญั และการประชุมคราวอ่ืน    
บรรดาท่ีมีนอกจากน้ีเรียกวา่การประชุมวสิามญั 
 ขอ้ 11. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นจาํนวนรวมกนั      
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าแห่งจาํนวนหุ้นของบริษทัเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้เรียกประชุมวิสามญั
ก็ได ้
 ขอ้ 12. คาํบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งนอ้ยหน่ึงคราว   
ก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั และส่งทางไปรษณียต์อบรับไปยงัผูถื้อหุ้นทุกคนท่ีมีช่ือในทะเบียนของ
บริษทั ก่อนวนันดัประชุมไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั เวน้แต่เป็นคาํบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ ให้กระทาํ
การดงัวา่นั้น ก่อนวนันดัประชุมไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนั 
 
 

(ลงลำยมือช่ือ).............................................................กรรมกำร 

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



ขอ้ 13. ผูถื้อหุ้นคนใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้อาจมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
แทนก็ได ้

ข้อ 14. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีตวัประธาน
กรรมการ หรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุมจนล่วงเวลานดัไปแลว้ 15 นาที ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้คน
หน่ึงซ่ึงได ้เขา้ร่วมประชุมข้ึนเป็นประธาน 

ขอ้ 15. ในการประชุมใหญ่ตอ้งมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวมกนัแทนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในส่ีแห่ง
ทุน จึงจะเป็นองคป์ระชุม การออกเสียงลงมติให้ถือเอาเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียง เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

หมวด 5. งบดุล 

ขอ้ 16. ใหก้รรมการจดัทาํงบดุลแสดงรายการจาํนวนทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทักบัทั้งบญัชีกาํไรขาดทุน
ทุกรอบขวบปีทางบญัชีของบริษทั โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี...........................................และส้ินสุดวนัท่ี............................................     
ของทุกปี 

ขอ้ 17. งบดุลของบริษทัตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเพื่อตรวจสอบแลว้นาํเสนอเพื่อขออนุมติั
จาก ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัท่ีลงในงบดุลนั้น 

หมวด 6. เงินปันผลและเงินส ำรอง 

ขอ้ 18. การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษทัตอ้งจดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บของเงิน 
กาํไรสุทธิซ่ึงบริษทัทาํมาหาไดจ้ากกิจการของบริษทั จนกวา่ทุนสํารองนั้นจะมีจาํนวนถึงหน่ึงในสิบของจาํนวน
ทุน ของบริษทัหรือมากกวา่นั้น 

หมวด 7. ผู้ช ำระบัญชี 

ข้อ 19. ผูช้ ําระบญัชีของบริษทัจะเป็นบุคคลใดและมีจาํนวนเท่าใด และอาํนาจของผูช้ ําระบญัชีจะเป็น
ประการใด ใหท่ี้ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด 

ขอ้บงัคบัน้ีเป็นไปตามมติของท่ีประชุม เม่ือวนัท่ี................................................................. 

(ลงลำยมือช่ือ).............................................................กรรมกำร 

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



- ตัวอยาง สําเนารายชื่อผูเปนหุนสวนที่เขาประชุม - 
 

รายชื่อผูเปนหุนสวนทุกคนของหางหุนสวน.....................................................................................       
            ที่เขารวมประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด 

เม่ือวันที่................................เวลา.........................น.            
     ณ บานเลขที่........................................................................................................................... 

 

 

 

1.  ช่ือ................................................................................. เปนหุนสวนจาํพวก  (จํากดั/ไมจํากัด)  ความรับผิด 
 

                                                                                            (ลงลายมือช่ือ)........................................................ 
 

2.  ช่ือ................................................................................. เปนหุนสวนจาํพวก  (จํากดั/ไมจํากัด)  ความรับผิด 
 

                                                                                            (ลงลายมือช่ือ)........................................................ 
 

3.  ช่ือ................................................................................. เปนหุนสวนจาํพวก  (จํากดั/ไมจํากัด)  ความรับผิด 
 

                                                                                            (ลงลายมือช่ือ)........................................................ 
 

4.  ช่ือ................................................................................. เปนหุนสวนจาํพวก  (จํากดั/ไมจํากัด)  ความรับผิด 
 

                                                                                            (ลงลายมือช่ือ)........................................................ 
 

5.  ช่ือ................................................................................. เปนหุนสวนจาํพวก  (จํากดั/ไมจํากัด)  ความรับผิด 
 

                                                                                            (ลงลายมือช่ือ)........................................................ 
 

               ขอรับรองวาถูกตอง 
 

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

                                                                            (...........................................................) 
                                                                                                   กรรมการ 
 
 



ใบสําคัญรับชําระเงินคาหุน/เงินลงหุน 
ของ 

บริษัท / หางหุนสวน   ..................................................................... 
    

  วันที่.......................................................... 
 

  บริษัท/หางหุนสวน.................................................................................................
ไดรับชําระเงนิคาหุน/เงินลงหุน เปนเงิน .......................................................................บาท  จาก
....................................................................เพ่ือเปนคาหุน จํานวน..........................หุน / เงินลงหุน 
จากการจัดตั้งบริษัท / จัดตัง้หางหุนสวน............................................................โดยชําระเปนเงินสด
จํานวน...............................................บาท หรือเช็คธนาคาร...................................................สาขา
..............................................................เช็คเลขที่..........................................................................
ลงวันที่.................................................. หรือ โอนเขาบัญชีธนาคาร...............................................
สาขา....................................................ชื่อบัญชี..............................................................................
เลขทีบ่ัญชี...................................................เม่ือวันที่..............................................ไวเรียบรอยแลว 
 
 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูรับเงิน 
         (...................................................)    
              กรรมการ / หุนสวนผูจัดการ 

 
 
   
 



ตัวอยาง หนังสือยินยอม
บันทึกขอตกลงยินยอมใหแปรสภาพเปนบริษัทจํากัด 

 
                 หางหุนสวน……………………………….….…. 
 

วันที…่………เดือน…….…………………พ.ศ……………. 
 

  ขาพเจาผูมีนามขางทายนี้ขอยินยอมใหหางหุนสวน………………………………..……….…… 
 

ทะเบียนเลขที่………………………..มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่…………………………………….……. 
 

ถนน…………..……………..ตําบล/แขวง…..…………………..………อําเภอ/เขต………………..….……….. 
 

จังหวดั……………………………….แปรสภาพเปนบริษัทจํากดัได 
 

(ลงลายมือช่ือผูเปนหุนสวนทุกคน) 
 

 (1) ………………………………………   ผูเปนหุนสวนจําพวก……………………………..… 
                   (                                                         ) 
 

 (2) ………………………………………   ผูเปนหุนสวนจําพวก……………………………..… 
                   (                                                         ) 
 

(3) ………………………………………   ผูเปนหุนสวนจําพวก……………………………..… 
                   (                                                         ) 
 

(4) ………………………………………   ผูเปนหุนสวนจําพวก……………………………..… 
                   (                                                         ) 
 

(5) ………………………………………   ผูเปนหุนสวนจําพวก……………………………..… 
                   (                                                         ) 
 
  ขอรับรองวาผูเปนหุนสวนทกุคนไดทําบนัทึกขอตกลงยนิยอมใหแปรสภาพเปนบรษิัทจํากดั   
และไดลงลายมือช่ือขางตนตอหนาขาพเจา 
 
  (ลงลายมือช่ือ) ………………………………………….  พยาน 
             (                                                               ) 
 

  (ลงลายมือช่ือ) ………………………………………….  พยาน 
             (                                                               ) 
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