
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 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 



                         

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 
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