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CLEAR DATA

คําขอที..................................
รับวันที..................................

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั
.....................................................

คําขอจดทะเบียนเลิกและชํ าระบัญชี
ห้ างหุ้นส่ วน / บริษัท ..............................................................................................................
ทะเบียนเลขที.! ...............................................................
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี,
เลิกห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิมเติมอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิมเติมทีตั,งสํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี
ตั,ง / เปลียนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
เสร็ จการชําระบัญชี
โดยได้แนบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ้วนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผ่น
(2) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั,งนี,ได้ดาํ เนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั (กรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด) ดังนี,
สั ญญาของห้ างหุ้นส่ วน / ข้ อตกลง หรือ มติทปี! ระชุมของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุน้ ส่ วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรื อ มติทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที................................................
มีผลใช้บงั คับวันที..............................................................................
ทีประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมือวันที............................................................................................
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท
ได้บอกกล่าวนัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั,งที.................................................ลงวันที.............................................................................
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และ ส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
การประชุมของบริษัท
ทีประชุมได้มีมติในเรื องทีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมือวันที.....................................................
ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บ้านเลขที.............................................................................................................................................
.............................................................................................................มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน....................คนนับจํานวนหุน้ ได้..................................หุน้
โดย.................................................................................................เป็ นประธานทีประชุม
คําพิพากษา / คําสั! งศาล
ศาล................................................................................มีคาํ พิพากษา / คําสัง ในเรื องทีขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมือวันที..............................................................
อืน! ๆ .............................................................................................................................................................................................................................................
และรายการทีระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ทั,งนี, จะส่ งมอบเอกสารข้างต้นต่อนายทะเบียนทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
(3) ข้ าพเจ้ าผู้ชําระบัญชีซึ!งได้ ลงลายมือชื!อไว้ นี2 ขอรับรองว่ าผู้ชําระบัญชีทุกคนยินยอม ให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามทีไ! ด้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี2 เพือ! ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
ลงลายมือชือผูช้ าํ ระบัญชี
.....................................................................................................
(............................................................................................…...)
..........…........................................................................................
(…................................................................................................)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที.....................................................................................

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที...........................................................................

..................................................................................................
(.....................................................................……...................)
นายทะเบียน/..............................................................................

(ลงลายมือชือ)......................................................................นายทะเบียน
(…………………………..…………………..)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
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ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั
………………………………………

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นีได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลประเภท……………….…
.......................................เมือวันที.............................................ทะเบียนเลขที…………..….………………….………ปรากฏข้อความ
ในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสื อนี ดังนี
1. ชือห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั “ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั ................................................................................................................................”
2. ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นีได้เลิกกันแล้ว โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิก เมือวันที...............................................................และ
รับจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชี เมือวันที..................................................................
3. ผูช้ าํ ระบัญชีของ ห้างหุน้ ส่วน / บริ ษทั นี มี.........................คน ตามรายชือดังนี
(1)…………..………………………….…….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(2)…………..………………………….…….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(3)…………..……………………….…..….…..……ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
(4) …………..………………………….……………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
โดยให้ผชู ้ าํ ระบัญชีทุกคนกระทําการร่ วมกัน เว้นแต่การดังกล่าวต่อไปนี ได้กาํ หนดอํานาจให้ทาํ แยกกันได้ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…….….
4. สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี ตังอยูเ่ ลขที ……….……………………………………………………………………....….…...……
……………………………….……………………….………………………………………………………………………….…
ระบุภาษาอังกฤษ…………………………….…………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………..

ออกให้ ณ วันที …………………………………………

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

ข้ อควรทราบ
1. หนังสื อนีรับรองเฉพาะข้อความทีห้าง/บริ ษทั ได้นาํ มาจดทะเบียนไว้เพือผลทางกฎหมายเท่านัน ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ งทีควรหาไว้พิจารณาฐานะ
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
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