
แบบ บอจ. 1/1    

         
คําขอที่.........................................                                         สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
รับวันที่........................................                                                                                           ….………….……………………….. 

                                               คําขอจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด 

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

ทะเบียนเลขที…่………….………..……………………………….. 

                 ขาพเจาขอจดทะเบียนแปรสภาพหางหุนสวน สามัญนิติบุคคล / จํากัด...................................................................................................... 

ทะเบียนเลขที่..............................................................................................เปนบริษัทจํากัด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยไดแนบรายการ
จดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถวนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทฯ  ดังนี้ 

แบบ บอจ.2    จํานวน...............แผน               
แบบ ว.          จํานวน...............แผน  
แบบ บอจ.3      จํานวน...............แผน     
แบบ ก.              จํานวน...............แผน                        
แบบ บอจ.5      จํานวน...............แผน                  
แบบ สสช.1    

สําเนาบัญชีรายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือช่ือ   จํานวน...............แผน                
สําเนารายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ เมื่อวันที่.............................................................  
สําเนาขอบังคับ     จํานวน...............แผน                
สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน-โอนกรรมสิทธทรัพยสิน-เอกสารหลักฐานการใชสิทธิตาง ๆ         จํานวน...............ฉบับ    
หนังสือพิมพ.........................................................................................................................ฉบับลงวันที่............................................................
สําเนาหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ ลงวันที่............................................................................    จํานวน...............ฉบับ 

สําเนาหนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมีเจาหนี้หรือเจาหนี้ไมคัดคาน        จํานวน...............ฉบับ 

สําเนาหนังสือคัดคานของเจาหนี้         จํานวน...............ฉบับ 

สําเนาหลักฐานการชําระหนี้-ใหประกันหนี้เจาหนี้        จํานวน...............ฉบับ   
หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ลงวันที่............................................................................. 

อื่น ๆ ..............................................................................................................................................................................…........... 

 ขาพเจาขอรับรองวา  การขอจดทะเบียนครั้งนี้ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามกฎหมาย  และรายการที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบ
ถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ                               

                                                                                                                                             ลงลายมือช่ือกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบริษัทผูขอจดทะเบียน 

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

(...………………..…………………………………………….)  

 …………………….…..…………….……….………………... 

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

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

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

ขอรับรองวาผูขอจดทะเบียนไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจาจริง             บันทึกนายทะเบียน   

เมื่อวันที่.....................................................................…….                           รับจดทะเบียน ณ วันที่............................................................................ 

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

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

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

 

 

 

 คําเตือน   1.  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ 
                 3.  การไมยื่นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน  
                       หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 



 

 

 

ที่                     สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท             
             …………………………..………  

                                                    หนังสอืรับรอง 

ขอรับรองวาบริษัทนี้ไดจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนนิติบุคคลประเภท บริษัทจํากัด 

เมื่อวันที่……………………………………ทะเบียนเลขที่………………………………………… ปรากฏขอความในรายการตามเอกสาร

ทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้  ดังนี้ 
1. ช่ือบริษัท "บริษทั……………………………………………………………………………………………..จํากัด" 
2. กรรมการของบริษัท มี……………………..คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 

(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 ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน…………...…แผน 
        โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทเปนสําคัญ 
 
                        ออกให ณ วันที่ ………………………………………………. 
 
               ……………………………………………………………….. 
               (..……………………………………………………………. ) 

                                                 นายทะเบียน 
 
 
 

 ขอควรทราบ 
 1. หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความทีบ่ริษัทไดนํามาจดทะเบียนไวเพือ่ผลทางกฎหมายเทานั้น ขอเทจ็จริงเปนสิ่งที่ควรหาไวพจิารณาฐานะ   
 2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญทีจ่ดทะเบียนไมถกูตองหรือเปนเทจ็ 
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