แบบ บอจ. 1
คําขอที......................................
รับวันที………………………….

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
¦» Á¡¤®µ¦
…….………………………….……

oµµ¦³°
บริ ษทั …………………………………………………….……….……
จํากัด

ทะเบียนเลขที บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที………………………………………….……….…
() ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี,
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั,งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั,งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิมทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิมทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิมเติมทีตั,งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
R แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(?) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี,
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. ?@A (กรณี มีลูกจ้างตั,งแต่ B คน ขึ,นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. ?@CA
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ การ
ส่ งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ?@@A
() ข้ าพเจ้ากรรมการซึงได้ ลงลายมือชือไว้ นี$ ขอรับรองว่าผู้เริมก่อการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ อง
และเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีได้ ระบุไว้ ในการจดทะเบียนนี$ เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชือผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั



...………………………………………….………
µ¥ª·µ¡µÁ¡¸¥¦¸
(.……………………………………………….…)
(ประทับตราบริ ษทั )
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
řŝ· ®µ¤Śŝŝŝ
เมือวันที..................................................................................…
………………………………………..………….…………..
µ¥··Ä¨oµ
(……………………………………….…..……….…………)
¤µ·ª·µ¤´Â®nÁ·
´ ·£µ
นายทะเบียน /………………………………………….………



…………….…………….….………….…………
(..………………………………………..……..….)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…………………………………….
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน . ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.?AKK

ที

สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
¦» Á¡¤®µ¦
………………………………….

หนังสื อรับรอง
Śŝ¦µ¤Śŝŝŝ
ขอรับรองว่าบริ ษทั นีได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที…………………..……...

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที……...…………………..……...…….………….ปรากฏข้
อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล
ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
oµµ¦³°
1. ชือบริ ษทั "บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………..จํ
ากัด"

ตามรายชือดังต่อไปนี
2. กรรมการของบริ ษทั มี……………………..คน
9LFKD3DNSLDQGHH
µ¥ª·µ¡µÁ¡¸¥¦¸
(1) ………………………………………………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
*XQQLND-DLGHH
µµª¦¦· µ¦rÄ¸
(2) ………………………………………………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
µ¥·¸Îµ¸
.LGGHH7DPGHH
(3) ………………………………………………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
µµª» £µ¡Á¦¸ ¥¦o°¥
6XSKDS5HDEURL
(4) ………………………………………………ภาษาอั
งกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(5) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(6) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(7) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(8) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
3. จํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
¦¦¤µ¦®¹É¨¨µ¥¤º°ºÉ°Â¨³¦³´¦µÎµ´ °¦· ¬´
………………………………………………………………………………………………………………………...………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...…..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..

4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงิน………………………………………..………….บาท
řŜ¦¤¦µ¸Â ªµÎµ®¦» Á µ¡¨´¦» Á¡¤®µ¦
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที……………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….
%RURPPDUDWFKDFKRQQDQL5RDG%DQJ%DPUX6XEGLVWULFW%DQJ3KODW'LVWULFW%DQJNRN
ระบุภาษาอังกฤษ…........…………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….....


6. วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั มี….…...……ข้
อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี จํานวน………..…...…แผ่
น
โดยมีลายมือชือนายทะเบียนซึงรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ






ออกให้ ณ วันที ……………………………………………….
………………………………………………………………..
(..……………………………………………………………. )
นายทะเบียน
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แบบ บอจ. 5

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิม เติม และ/หรือ มติพเิ ศษ
oµµ¦³°
บริ ษทั ………………………………………………………………………..จํ
ากัด

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

ข้อความซึ งได้แก้ไขเพิมเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม……..........…….รายการ
เป็ นดังนี,
řÄ®oÂoÅ Á¡·É¤Á·¤¦µ °¦· ¬´ ÁÈ ´¸Ê
…………………………………………………………………………………………………………………………
°o řŘ¦µ °¦· ¬´ ¤¸´ ¸É¦³´ÅªoÊ ¸
………………………………………………………………………..................................................................................

(ลงลายมือชือ)……………..............………………….…………………….. กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
µ¥ª·µ¡µÁ¡¸¥¦¸
(…………………………..............……………………………...)


หน้า………..ของจํ
านวน……......หน้
า
(ลงลายมือชือ)……………….……………….........…….นายทะเบียน
เอกสารประกอบคําขอที ……………..……………..…..…… (………………..………..………………….)

ปิ ดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
¦· ¬´ oµµ¦³°Îµ´
เขียนที……………………………….………..
řŝ· ®µ¤Śŝŝŝ
วันที………………………………………….…………..
oµµ¦³°Îµ´
โดยหนังสื อฉบับนี ข้าพเจ้าห้
างหุ น้ ส่ วน/ผูเ้ ริ มก่อการ/บริ ษทั ……………………………………………………..
µ¥¤«´·ÍÂ¸
………………………………………………….ขอมอบอํานาจให้………………………………….………………………
 

        
R ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที 
ถือบัตรอืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที......................................................................
Śŝ¤·»µ¥ŚŝŝŚ
Á ª®¨ª
śř´ªµ¤ŚŝŝŠ
ออกให้ ณ .....................................................วั
นทีออกบัตร……….…….......…….วั
นทีบตั รหมดอายุ....................................

» ¤» ª·

อยูบ่ า้ นเลขที……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..
ª®¨ª
¦» Á¡¤®µ¦
ª®¨ª
แขวง (ตํ
าบล) ................................................เขต
(อํ
าเภอ)…………………..………..จั
งหวัด……………..……….……….
EDQEDQJNUDVRU#KRWPDLOFRP

หมายเลขโทรศัพท์.......................................................E-mail...................................................................................................
ÂoÅ Á¡·É¤Á·¤¦µ °¦· ¬´
เป็ นผูม้ ายืน ขอจดทะเบียน.........................................................................................................................................................
............................................................................................และยื
น คําขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้า/บริ การ/รับรอง/ร่ วม

oµµ¦³°Îµ´
ของห้
างหุ น้ ส่ วน/บริ ษทั ………………………………………………………………………………………………………
¦» Á¡¤®µ¦

ต่อนายทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ......................................................................และนายทะเบี
ยนเครื องหมายการค้าแทนข้าพเจ้า
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนนิ ติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนให้มีอาํ นาจแก้ไขถ้อยคําหรื อข้อความใด ๆ ในคําขอจดทะเบียน
ได้ท งั สิ นและให้มีอาํ นาจรับทราบ คําสัง จากนายทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั และนายทะเบี
ยนเครื องหมายการค้าแทนห้
างหุ ้นส่ วน/

บริ ษทั ได้ดว้ ยทุกประการ
( )
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบซึงอาจจะมีข ึนเนื องจากการรับมอบอํานาจนีโดยสิ นเชิง

(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
µ¥ª·µ¡µÁ¡¸¥¦¸
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
(ลงลายมือชือ)…………………………………………….........ผูม้ อบอํานาจ
(…………………………………….……………….)
ประทับตรา

(ลงลายมือชือ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
µ¥¤«´·ÍÂ¸
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชือ)………………………………………….............ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……………………………………..……………..)
(ลงลายมือชือ)……………………………………………….....พยาน
µ¥¤µ¥¤¸¦´¡¥r
(…………………..………………..………………)

หมายเหตุ

หากจะกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจนอกเหนือไปจากทีได้ระบุไว้แล้วตามแบบนี ก็ให้ระบุให้ชดั เจนในบรรทัดทีวา่ งไว้ ( )

