
 

 
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบรษัิท (ฉบบัที่ 16) 
พ.ศ. ๒๕61 

---------------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงแบบพิมพ์การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด          
เพ่ือการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล สําหรับใช้แจ้งข้อมูลและใช้บริการ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงจัดต้ังสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป               

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียน
บริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559 และให้ใช้แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน        
และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบนี้แทน 

 ข้อ 4 คําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ซ่ึงได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะย่ืนคําขอจดทะเบียนนั้น 

  ข้อ 5 แบบคําขอจดทะเบียนที่ย่ืนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้แบบพิมพ์
ตามระเบียบท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ ในการย่ืนขอจดทะเบียนต่อไปได้จนถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

                    ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

                                    กุลณี อิศดิศัย 
      อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

  นายทะเบียนกลาง 



แบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนกําหนดรูปแบบ 
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2561 

----------------------------- 

 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 

 



 

คาํรับรอง 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน ......................................................................................... 

ทะเบียนเลขที� .......................................................... 

ประกอบคาํขอเลขที� .......................................................... เมื�อวนัที� ........................................ 

(�)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี$  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตาม
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั$งรายการและขอ้ความที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี$ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(5)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี$  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี$  

ไดจ้ดัทาํสัญญา / ขอ้ตกลง ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื�อวนัที� .......................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที� ...................................................... ณ บา้นเลขที� ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ไดจ้ดัให้มีการประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนและมีมติ เมื�อวนัที�..................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที� ...................................................... ณ บา้นเลขที� ………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั�ง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมื�อวนัที�................................................................................................ 
ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เรื�อง การควบหา้งในหนงัสือพิมพ ์.............................................................ฉบบัลงวนัที� ...................................... 
ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หนี$ ใหท้ราบ เรื�อง การควบหา้ง ลงวนัที� ............................................................................................. 
อื�นๆ .................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………….……………………………………….…………………………………………… 

(=)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (5) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของห้างนี$  และพร้อมที�จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ       
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

(>) ขอยอมรับการนาํขอ้มูล e-mail และหมายเลขโทรศพัทข์องห้างหุ้นส่วนตามที�แจง้ไวใ้นรายการจดทะเบียน (แบบ หส.5) มาใชใ้นการ
ขอรับชื�อผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื�อใชส้ําหรับการแจง้ขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้และหน่วยงานต่าง ๆ 
ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น การนาํส่งงบการเงินผา่นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใชบ้ริการงานการอนุญาตทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Permit) เป็นตน้                                                                                                            

ลงลายมือชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 

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

 

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

(ประทับตราห้างหุ้นส่วน) 



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) 


