
แบบ บอจ. 1    

         
 

คาํขอท่ี.........................................                                             สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี..........................................                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                                 ........................................................  

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

ทะเบียนเลขท่ี บค............................................................ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยด์งัต่อไปน้ี  

หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้....................................        

จดัตั้งบริษทัจาํกดั 

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (ห้างหุ้นส่วน..........................................................................ทะเบียนเลขท่ี.........................................)                                                                                               

มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทนุ / ควบรวมบริษทั)                              

เพ่ิมทุน / ลดทนุ                                                                                              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)                                   

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั)              

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทนุ / หุน้ / มูลค่าหุ้น) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     

ควบรวมบริษทัจาํกดั (บริษทั.....................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี............................................ 

ไดค้วบรวมกบับริษทั.................................................................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี..........................................) 

กรรมการ (เขา้.................... คน) (ออก.....................คน) 

แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 

แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             

แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื่นซ่ึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ    

  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป) 

ขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเคร่ืองหมายการคา้ พ.ศ. 2534 

ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เร่ืองหลกัเกณฑวิ์ธีการและเง่ือนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ

ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

 

                                                                                                            ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

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

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

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

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

ขอรับรองว่าผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   

เม่ือวนัท่ี..................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี........................................................ 

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

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

นายทะเบียน /...........................................................................                                ประทบัตราตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 
 

 คําเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ 

                 3.  การไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

(ประทบัตราบริษทั) 

บา้นบางกระสอ 
0105555000999 

กรุงเทพมหานคร 

นายวิชา พากเพียรดี 

นายนิติ ใจกลา้ 
สมาชิกวิสามญัแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

////////////// 

/////////////////////////////////

 

 

 



ท่ี     สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั

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

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี ..........................................  

ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี  ................................................................................ ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบคุคล 

 ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1. ช่ือบริษทั "บริษทั ................................................................................................................................................ จาํกดั"

2. กรรมการของบริษทั มี ........................ คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี

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

(9)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

(10)  ........................................................................ ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .........................................................................  

3. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ

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

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

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

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

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน ............................................................................ บาท

5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี ......................................................................................................................................................

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

ภาษาองักฤษ  ................................................................................................................................................................................... 

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

6. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัมี ....................... ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองน้ี จาํนวน .......................แผน่

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัเป็นสาํคญั

   ออกให้ ณ วนัท่ี ……………………………………….……. 

   ……………………………………………………………….. 

   (..……………………………………………………………..) 

 นายทะเบียน 

บา้นบางกระสอ 

0105555000999 

กรุงเทพมหานคร 

นายวิชา พากเพียรดี                                                         ////////////   Vicha Pakpiandee 

นางสาวกรรณณิการ์ ใจดี                                         ////////////          Gunnika Jaidee 

นายคิดดี ทาํดี                                                                   ////////////   Kiddee Tamdee 

นางสาวสุภาพ เรียบร้อย                                           ////////////          Suphap Reabroi 

กรรมการหน่ึงคนลงลายมือช่ือและประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

2,000,000 

99 ถนนนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

99 Nonthaburi Road Bangkrasor Subdistrict Mueng Nonthaburi District Nonthaburi 

24                                                                                                          4 

4 

25 กรกฎาคม 2555 



 

คํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดั 

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

ทะเบียนเลขท่ี ...................................................................................... 

ประกอบคาํขอเลขท่ี ................................................................................................. เม่ือวนัท่ี ................................................ 

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ

สํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร

หลกัฐานใดๆ ท่ียื่นพร้อมกบัคาํขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาํขอน้ี ไดด้าํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั้งบริษทั / สามญั / วิสามญัผูถื้อหุ้น / คณะกรรมการ คร้ังท่ี  .............................................................................  

เม่ือวนัท่ี .......................................................... ณ บา้นเลขท่ี  ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................มีกรรมการ / ผูถื้อหุ้น เขา้ประชุมจาํนวน ................คน

นบัจาํนวนหุ้นได ้............................................ หุ้น โดย .................................................................................... เป็นประธานท่ีประชุม 

ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมและดาํเนินการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทั  

เม่ือวนัท่ี .............................................  ณ บา้นเลขท่ี  ...........................................................................................................................  

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

ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากห้างหุ้นส่วนเดิมท่ีแปรสภาพเรียบร้อยแลว้ 

เม่ือวนัท่ี ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั่ง ของศาล ................................................................ ตามคดี  ............................................................................  

หมายเลข ........................................................................  เม่ือวนัท่ี  .....................................................................................................  

ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั  

ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัท่ี ...................................................................................  

ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หน้ี ให้ทราบ เร่ือง การแปรสภาพห้าง / การควบรวมบริษทั / การลดทุนบริษทั 

ลงวนัท่ี  ................................................................................................................................................................................................  

ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ ................................................................................... ลงวนัท่ี  ....................................  

โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี ....................................................................บริษทัไดรั้บเม่ือวนัท่ี .........................................................................  

อื่น ๆ   ...................................................................................................................................................................................................  

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

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

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานกังานแห่งใหญ่ของบริษทัน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ

ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

(4) ขอยอมรับการนาํขอ้มูล e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องบริษทัตามท่ีแจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียนจดัตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใชใ้นการ 

ขอรับช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพ่ือใชส้าํหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filling) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้ 

              ลงลายมือช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 

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

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

                              

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

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

บา้นบางกระสอ 

0105555000999 

1/2566 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 561 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 4 

20,000 นายวิชา พากเพียรดี 

//////////////////////                      ////////////////// 

//////////// 

 

นายวิชา พากเพียรดี 



แบบ บอจ. 4                                                           

 

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เติม และ/หรือ มติพเิศษ 
 

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

ทะเบียนเลขท่ี …………………………..........……………… 

ขอ้ความซ่ึงไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแลว้  รวม……..........…….รายการ  เป็นดงัน้ี  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (ลงลายมือช่ือ)……………..............………………….…………………….. กรรมการผูข้อจดทะเบียน                                 

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

หนา้………..ของจาํนวน……......หนา้                         (ลงลายมือช่ือ)……………….……………….........…….นายทะเบียน 

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

บา้นบางกระสอ 

0105555000999 

1. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. เป็นดงัน้ี 

  ขอ้ 2. สาํนกังานของบริษทัตั้งอยู ่ณ จงัหวดันนทบุรี 
 

2. ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมสาํนกังานของบริษทั เป็นดงัน้ี 

 ขอ้ 8. สาํนกังานของบริษทัมี สอง แห่ง คือ 

  สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น 1200-000000-0  

  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี รหัสไปรษณีย ์11000 

  หมายเลขโทรศพัท ์02 547 777 หมายเลขโทรสาร 02 547 7778 

  e-mail : banbangkrasor@hotmail.com 
  

  สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น 1000-000000-0 

  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10700 

  หมายเลขโทรศพัท ์02 446 4242 หมายเลขโทรศพัท ์02 446 4243 

  e-mail : banbangkrasor@hotmail.com 

นายวิชา พากเพียรดี 

1                               1 

2 



หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ของ 

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

(ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม) 

 

 โดยมติพิเศษของท่ีประชุม ................................................ คร้ังท่ี ...................... เม่ือวนัท่ี ............................. 

ใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ....................................... เป็นดงัน้ี 

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

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

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

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

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

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

 

 ขอรับรองวา่เป็นขอ้ความถูกตอ้งตรงกบัมติท่ีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 

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

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

กรรมการ 

 

 

 

ชาํระอากรแสตมป์ 

เป็นเงิน 50 บาท 

บา้นบางกระสอ 

  วิสามญัผูถื้อหุน้                               1/2566                      7 กุมภาพนัธ์ 2566 
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  ขอ้ 2. สาํนกังานของบริษทัจะตั้งอยู ่ณ จงัหวดันนทบุรี 

นายวิชา พากเพียรดี 
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 ปิดอากร  

 10 บาท 

 หนังสือมอบอาํนาจ 

                                                                                                                       เขียนท่ี………………….…………….……….. 

                                                                                                       วันท่ี…………………………………………..………….. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ร่ิมก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 

………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให…้……………………………….……………….……… 

      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                          

   ถือบตัรอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขท่ี...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัท่ีออกบตัร……….…….......…….วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….

หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 

เป็นผูม้ายืน่ขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................และยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 

ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 

ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนขา้พเจา้       

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         

ไดท้ั้งส้ินและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทกุประการ 

(*) 

 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีขึ้นเน่ืองจากการรับมอบอาํนาจน้ีโดยส้ินเชิง 

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

 (ลงลายมือช่ือ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 

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

                          ประทบัตรา (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

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

  (ลงลายมือช่ือ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 

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

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

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

หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบน้ี ก็ให้ระบใุห้ชดัเจนในบรรทดัท่ีว่างไว ้(*)  

บริษทั บา้นบางกระสอ จาํกดั 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

บา้นบางกระสอ จาํกดั ///////////////////////////////

 

//////////                                                         ///////// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

///////////////// 

////////////////////////////////////////////////// 

////////////////////////////////////////////////         //////////////// 

นายสมศกัด์ิ  แสนดี 

1        2     3     4     4        0     0     6     6    5        8     8        3 

    เขตสวนหลวง                                          16 สิงหาคม 2564                                        20 สิงหาคม 2570 

      22/2                                                                 -                                        กาญจนาภิเษก 

    บางรักพฒันา                                             บางบวัทอง                                  นนทบุรี 

081 111 1111                                              somsaksaendee@hotmail.com 

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. และสาํนกังานแห่งใหญ่และสาํนกังานสาขา 

บา้นบางกระสอ    จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

นายวิชา พากเพียรดี 

นายสมศกัด์ิ แสนดี 

นายสมชาย มีทรัพย ์
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