
 

 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบรษิัท (ฉบับที่ 8) 

พ.ศ. ๒๕๕7 
__________________________________ 

 โดยท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้มีนโยบายที่จะออก
หนังสือรับรองข้อความในทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจและ
ประชาชนทั่วไป รวมท้ังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังน้ัน เพ่ือให้มีข้อมูลนิติบุคคลเป็น
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสําหรับการดําเนินการให้บริการดังกล่าว 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดต้ังสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ หส. 1 แบบ บอจ. 1 และแบบ ลช. 1 แนบท้ายระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 และให้ใช้แบบ หส. 1          
แบบ บอจ. 1 และแบบ ลช. 1  แนบท้ายระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 5 คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)  คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ. 1)       
และคําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี (แบบ ลช. 1) ซึ่งได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ                  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนน้ัน 
 ข้อ 6 คําขอจดทะเบียนที่ย่ืนนับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้แบบพิมพ์  
ตามข้อ 5 ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เท่าน้ัน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557       

                      
       (นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)  

     อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
 นายทะเบียนกลาง 

 



แบบพมิพท์ีน่ายทะเบียนกาํหนดรปูแบบ 
แนบทา้ยระเบยีบสํานกังานทะเบียนหุน้สว่นบรษิทักลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบรษิทั (ฉบบัที ่8) พ.ศ. ๒๕๕7 
----------------------------- 

 
แบบ หส. 1 
แบบ บอจ. 1 
แบบ ลช. 1 

 



แบบ หส. 1       

คาํขอท่ี………….…….....                                                                                                            สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                               

รับวนัท่ี……………….....                                                                                                        …………………..………………                           
                                                                   คาํขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 
ทะเบียนเลขท่ี………………………………………………… 

 
(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปน้ี 

จดัตั้งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จาํกดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  
  ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขท่ี............................................................... 
 ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขท่ี................................................................) 

แกไ้ขเพิ่มเติมช่ือหา้งหุน้ส่วน  
แกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุท่ีประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน                                                      
แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา  
แกไ้ขเพิ่มเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพ่ิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปล่ียนส่ิงท่ีนาํมาลงหุน้.........…....คน) (เปล่ียนจาํพวกหุน้ส่วน.................คน) 
      (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพ่ิมข้ึน .................................................................................บาท) 

แกไ้ขเพิ่มเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ                                                    
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพิ่มเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                                                 
 รายการอ่ืน ๆ  ท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  

  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลกูจา้งตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป) 
อ่ืนๆ ....................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................                    

 

                                                                                                ลงลายมือช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  
 

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

                                                                                                                                 …………………………….………..……… 
                                                                                                                                (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                          บนัทึกนายทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี…………………………………………..                         รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี…….……………..…..…….…… 
 
 
 
 

…………………………………………………....               (ลงลายมือช่ือ)………………..…………......…...............นายทะเบียน 
(…………………………………………….……)                            (.…..............................................................)     
นายทะเบียน  /……………………………………               ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 คาํเตือน    1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยืน่คาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผดิตามพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
                      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 

(ประทบัตราของห้างหุ้นส่วน) 



 
 

 

 

    ท่ี                                                                                                                                                                                                                                                              สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั
                                                                         .... …….……………………………… 

 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วนน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี…………..……...     

 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี……...…………………..…………...………………................ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียน   

               นิติบุคคล ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1. ช่ือหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….” 

2. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน  มี ………………คน  ตามรายช่ือดงัน้ี 

(1) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................  

ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(2) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................  

ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(3) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................  

ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(4) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................  

ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(5) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................  

ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

3. หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนน้ี มี……………..…..คน ตามรายช่ือดงัน้ี 

(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….………………………………………………….. 

(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..…………………………………………. 

4. ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงัน้ี 

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

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

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

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

               ระบุภาษาองักฤษ…... ………………………………………………………………………………….…………………............... 

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

6. วตัถุท่ีประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนน้ีมี ……....…..ขอ้  ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองน้ี จาํนวน….....….…แผน่  
โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 

 

                                 ออกให ้ณ วนัท่ี ………………………………………………. 

 

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

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

                                                             นายทะเบียน 

 

 

 



แบบ บอจ. 1    
         

 

คาํขอท่ี......................................                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี………………………….                                     คาํขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั…………………………………………………….……….……จาํกดั 
    ทะเบียนเลขท่ี บค………………………………………..……………..ทะเบียนเลขท่ี………………………………………..………….. 

        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปน้ี  
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั้งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั้งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขท่ี....................................................)                   
มติพิเศษให ้(เพ่ิมทุน / ลดทุน / ควบบริษทั)                              
เพ่ิมทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ช่ือบริษทั)                                   
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขท่ี............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขท่ี............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพ่ิมเติมจาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพ่ิมเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอ่ืนซ่ึงเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (2) เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งัน้ี 

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลกูจา้งตั้งแต่ 10 คนข้ึนไป) 
 อ่ืนๆ ..................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

             ลงลายมือช่ือผูเ้ร่ิมก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั                  

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

                                                                                                ..………………….……………….……………………     
                               (ประทบัตราบริษทั)                                                        (..……………………………………………..……….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                        บนัทึกนายทะเบียน   
เม่ือวนัท่ี.........................................................................…              รับจดทะเบียน  ณ วนัท่ี……………....……….…………………..… 
 

 

 

 

  ……………………………………….……………………..             (ลงลายมือช่ือ).....................………….......................นายทะเบียน 
 (…………………………………………………..…………)                       (…...................................…..................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                           ประทบัตราตาํแหน่ง 
 

 
 

 คาํเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผดิ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยืน่คาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผดิ ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผดิเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
                       หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 



 

 

 

       ท่ี                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                  

             …………………………..……… 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่บริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี…………..……...     

 ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี……...…………………..………….………….ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล    

               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.)........................................................................  

3. จาํนวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทัได ้คือ 

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

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

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

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

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

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

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

                     ระบุภาษาองักฤษ…... ………………………………………………………………………………………........................ 

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

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

โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซ่ึงรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 

 

 

                        ออกให ้ณ วนัท่ี ………………………………………………. 

 

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

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

                                                 นายทะเบียน 

 

 



แบบ ลช. 1 
 
คาํขอท่ี..................................                                    สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัท่ี..................................                                         ..................................................... 

                                                                 คาํขอจดทะเบียนเลกิและชําระบัญชี 
ห้างหุ้นส่วน / บริษัท .............................................................................................................. 

ทะเบียนเลขที.่............................................................... 

ขา้พเจา้ขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงัต่อไปน้ี 
 เลิกหา้งหุน้ส่วน / บริษทั และอาํนาจของผูช้าํระบญัชี                          แกไ้ขเพิ่มเติมอาํนาจของผูช้าํระบญัชี 
        แกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตั้งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี                                    ตั้ง / เปล่ียนตวัผูช้าํระบญัชี 
 เสร็จการชาํระบญัชี 
โดยไดแ้นบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถว้นตามระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลางวา่ดว้ยการจดทะเบียนฯ  
รวม................แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่การจดทะเบียนคร้ังน้ีไดด้าํเนินการถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย (และขอ้บงัคบัของบริษทั กรณีเป็นบริษทัจาํกดั)  ดงัน้ี 
สัญญาของห้างหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มติที่ประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 
       ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนตามสญัญา / ขอ้ตกลง หรือ มติท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เม่ือวนัท่ี...................................... 
มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี.....................................................................  
       ท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เม่ือวนัท่ี................................................................................. 
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท 
     ไดบ้อกกล่าวนดัประชุม สามญัผูถื้อหุน้ / วสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี...............................................ลงวนัท่ี................................................................... 
โดยลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพ ์และ ส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวัผูถื้อหุน้แลว้ 
การประชุมของบริษัท   
     ท่ีประชุมไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................เม่ือวนัท่ี
..........................................................ระหวา่งเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บา้นเลขท่ี
................................................................................................................................ 
........................................................................................................มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมจาํนวน..................คนนบัจาํนวนหุน้ได.้............................หุน้ 
โดย..........................................................................................เป็นประธานท่ีประชุม       
คาํพพิากษา / คาํส่ังศาล 
       ศาล.................................................................มีคาํพิพากษา / คาํสัง่ ในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียน ตามคดี.......................................................................
หมายเลข..................................................................เม่ือวนัท่ี.............................................................. 
อืน่ ๆ        
      .................................................................................................................................................................................................................................. 
และรายการท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งน้ี จะส่งมอบเอกสารขา้งตน้ต่อนายทะเบียนทนัทีท่ีประสงค์
จะตรวจสอบ   
                               ลงลายมือช่ือผูช้าํระบญัชี   

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

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

ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                            บนัทึกนายทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี.....................................................................................                         รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี...................................………........................ 
...................................................................................................                      (ลงลายมือช่ือ)…….....…...................................................นายทะเบียน           
(.....................................................................……....................)                                       (…………………….…………………………...)   
นายทะเบียน/..............................................................................                                            ประทบัตราตาํแหน่ง 
         
 

 คาํเตอืน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถกูตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยืน่คาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กาํหนดความผิดเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน  
                      หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 



ท่ี                                                                                                                                                                 สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั
                            .………………………………………                     

  หนังสือรับรอง 
 ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วน / บริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท………………. 

.......................................เม่ือวนัท่ี……………..……...…………….ทะเบียนเลขท่ี………………………….………ปรากฏขอ้ความในรายการ
ตามเอกสารทะเบียน ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1.  ช่ือหา้งหุน้ส่วน / บริษทั “หา้งหุน้ส่วน / บริษทั................................................................................................................................” 
2.  หา้งหุน้ส่วน / บริษทัน้ีไดเ้ลิกกนัแลว้ โดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเลิกเม่ือวนัท่ี...............................................................และ 

           รับจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี.................................................................. 
3.  ผูช้าํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน / บริษทั น้ี  มี.........................คน ตามรายช่ือดงัน้ี 

           (1)…………..………………………….……………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
           (2)…………..………………………….……………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
      (3)…………..……………………….….….…..……ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
                    (4) …………..………………………….……………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 
           โดยใหผู้ช้าํระบญัชีทุกคนกระทาํการร่วมกนั  เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปน้ี ไดก้าํหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนัได ้คือ                                          
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.   สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  ตั้งอยูเ่ลขท่ี …………………………………………………………………………………...…….… 
        ……………………………………………………….……………………………………………………………………............. 
                     ระบุภาษาองักฤษ…... ……………………….…………………………………………….………………………........................ 
                     ……………………………………………………………………………………….…………………………………………..... 
 

 

               ออกให ้ณ วนัท่ี ……………………………..………………………...… 
 
 
           …………………………………………………………. 
          (……………………………….………………………...) 

                  นายทะเบียน 
 

 
 
 

 
ข้อควรทราบ 
1. หนงัสือน้ีรับรองเฉพาะขอ้ความท่ีหา้ง/บริษทัไดน้าํมาจดทะเบียนไวเ้พื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอ้เทจ็จริงเป็นส่ิงท่ีควรหาไวพ้ิจารณาฐานะ   
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถกูตอ้งหรือเป็นเทจ็ 

 


	ระเบียบฯ ฉบับที่ 8
	form_hs1
	1
	2. หน้าหนังสือรับรองหส1-2
	หนังสือรับรอง


	form_boj1
	4. บอจ1
	5. หนังสือรับรองบอจ1

	form_lch1
	7.แบบ  ลช
	8

	บอจ
	บอจ.1 หน้าแรก
	5. หนังสือรับรองบอจ1




