
 

 

คําขอจดทะเบียน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

เฉพาะเจาหนาที่ 
คําขอที ่

บริษัท_______________________________________________ จํากดั (มหาชน)  
รับวันที่  
ทะเบียนเลขที ่

ผูขอจดทะเบียน 

ขาพเจา __________________________________________________________________________  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท  
ที่อยูและสถานที่ตดิตออยูเลขที_่___________ หมูที่ ______ ตรอก/ซอย____________________________________________________ 
ถนน ____________________________ ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต _______________________________ 
จังหวัด ___________________________________ ประเทศไทย โทร. ____________________________________________________ 

ขอ 
จดทะเบียน 

 
 หนังสือบริคณหสนธิ ตามมาตรา 19  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนจดทะเบียนเปนบริษัท ขอ___________ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20  
 จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 39   
 เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เขา ___________ คน ออก ________ คน)  
 เปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัทและขอจํากัดอํานาจกรรมการ ตามมาตรา 40 
 เปลี่ยนแปลงสํานักงาน (สํานักงานใหญ/สํานักงานสาขาที่_______________) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (เพิ่มทุน/ลดทนุจดทะเบียน) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน) ตามมาตรา 31 
 มติลดทุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว (เพิม่ทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142  
 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ขอ____________ ) ตามมาตรา 31  
 ควบบริษัท ตามมาตรา 151  
 แปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 183  
 อื่นๆ__________________________________________________________________________________________ 

ขอมีเลข
ประจําตัว 

 ขอมีเลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร  โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานกังานแหงใหญ 
ของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว 

 ขอมีเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 ขอสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางตั้งแต 10 คน ขึ้นไป) 

ขอ 
จดทะเบียน 

ตาม 

 
 

 มติที่ประชุม                      คณะกรรมการ               สามัญผูถือหุน                วสิามัญผูถือหุน     คร้ังที่ _________________  
 ประชุมเมื่อวันที่  _________________________________  
 ใบลาออกจากตําแหนงกรรมการของ___________________________________________________________________________ 
ลงวันที่ ________________________ ถึงบริษัทเมื่อวันที่ ___________________________________________________________ 

 ใบมรณบัตรของ _______________________________________________ เลขที่ ______________________________________  
 ลงวันที่ ___________________________________________________ ออกให ณ ______________________________________ 

 อื่น ๆ  ___________________________________________________________________________________________ 
                                  
                                   คาํรับรองของผูรับรองลายมือช่ือ          
ขอรับรองวา ผูขอจดทะเบียน/ผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคนไดลงลายมือ
ชื่อใน คําขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบการจดทะเบียนตอหนาขาพเจาจริง              

         _________________________ 

( ____________________________________________ )  
นายทะเบยีน/ทนายความ/ผูสอบบัญช ี

ทะเบียนผูรับรองลายมือชื่อ เลขที่ _______________  

ขาพเจาขอรับรองวาการจดทะเบยีนครั้งนี้ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท และรายการที่ระบุในคําขอจดทะเบียน 
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                                  วันที่  __________________________ 
                      ลายมือชื่อผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการ/ผูขอจดทะเบียน 

  
____________________________________________ 

( ___________________________________________ )  

บันทึก 
การจดทะเบียน 

บันทึกการจดทะเบียน  
ไดรับคาธรรมเนียมแลว จาํนวน ___________________________ บาท  
และรบัจดทะเบียน เมื่อวันที่ ________________________________ 

 
ลงชื่อ ___________________________________________ พนักงานเจาหนาที ่

                                           ( __________________________________________ ) 
                                  ลงชือ่ __________________________________________  นายทะเบียน 
                                           ( __________________________________________ )  

 

แบบ บมจ. 101 



ที ่                                                                        กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์
                                                                                                                                                                         
              
                                            หนังสอืรับรอง 

 

 ขอรับรองวา่บรษัิท ....................................................................................................... จํากดั(มหาชน)        
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั  เมือ่วนัที ่ .......................................................... 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ..................................................... ไดรั้บเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 
เลขที ่..........................................................  และเลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
เลขที ่............................................. ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ณ วนัออกหนังสอืนี ้ดงันี ้ 
 
1. กรรมการของบรษัิทมจํีานวน ......................  คน  คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  
 

2. อํานาจกรรมการและขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ 
2.1 ชือ่และจํานวนกรรมการ ซึง่มอํีานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื .................................................................  

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

2.2 ขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ คอื ...............................................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3. ทนุ     
3.1 ทนุจดทะเบยีน ....................................... บาท (................................................................................) 
3.2 ทนุชําระแลว้ .......................................... บาท (................................................................................) 

  4. สํานักงานใหญข่องบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที.่..………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

5. วัตถุทีป่ระสงคข์องบรษัิทมหาชนจํากัดนี้ม…ี…..…....ขอ้   ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทา้ยหนังสอืรับรองนี้        
   จํานวน.…………แผน่ โดยมลีายมอืชือ่นายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสาร และประทบัตรากรมพัฒนาธรุกจิการคา้เป็นสําคญั   
 
 

  ออกให ้  ณ   วนัที ่............................................................ 
 

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

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

                      นายทะเบยีน 
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