ระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. ๒๕๕7
__________________________________
กรมพั ฒ นำธุ ร กิ จ กำรค้ ำ มี น โยบำยให้ บ ริ ก ำรออกหนั ง สื อ รั บ รองข้ อ ควำมในทะเบี ย นเป็ น
ภำษำอังกฤษ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจและประชำชนทั่วไป รวมทั้งเป็นกำรรองรับกำรเข้ำสู่
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC)
อำศัยอำนำจตำมควำมใน ข้อ ๓ วรรคสำม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดตั้งสำนักงำนทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนำยทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตำมควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ นำยทะเบียนกลำงจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียน
ห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำคำสั่ง ประกำศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ 4 นำยทะ เบี ย น มี อ ำนำจออกหนั ง สื อ รั บ รองข้ อ ควำมในทะเบี ย นเป็ น ภำษำอั ง กฤษ
หนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียนเป็นภำษำอังกฤษให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ 5 แบบบริกำรข้อมูลธุรกิจเป็นภำษำอังกฤษให้ใช้ตำมแบบแนบท้ำยระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 19 ธันวำคม 2557
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
อธิบดีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
นำยทะเบียนกลำง

แบบหนังสือรับรองที่นายทะเบียนกาหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 10) พ.ศ. ๒๕๕7
-----------------------------

แบบหนังสือรับรองห้ำงหุ้นส่วน
แบบหนังสือรับรองบริษัทจำกัด
แบบหนังสือรับรองกำรเลิกและชำระบัญชี
แบบบริกำรข้อมูลธุรกิจเป็นภำษำอังกฤษ

No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this partnership has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,
on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown
in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows:
1.

Name of the Partnership: …………………………………………………………Registered Ordinary Partnership/ Limited Partnership

2.

The Partnership has…………………partners named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht
(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………
, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht

3.

The Partnership has ………………managing partner(s) named below:
(1)…………………………..………………………………………………………..(2)……………………………….……………………………………………………..
(3)…………………………………………………………………………………….(4)…………………………………………….………………………………………..

4.

Limitation(s) of powers of managing partner(s) is/are as follows:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

5.

Head office is located at No. ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

6.

The Partnership has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s),
with the signature of the Registrar being entered in certification thereof.

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this company has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,
on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown
in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows:
1.

Name of the Company: ………………………………………………………………………………. Company Limited

2.

The Company has…………………director(s) named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(6) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(7) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………
(8) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………

3.

The number or name(s) of director(s) authorized to enter signatures binding the Company is/are as follows:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

The registered capital is …………………………………………………………….Baht.

5.

Head office is located at No. ………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

6.

The Company has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s), with
the signature of the Registrar being entered in certification thereof.

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

No.

Partnerships and Companies Registration Office
…………………………………………………………………

CERTIFICATE
This is to certify that this Partnership/Company has been registered as a juristic person in the category of
______________________ under the Civil and Commercial Code on ___________________, with the Registration Number
_____________________. The particulars as shown in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate
are as follows:
1.

Name of the Partnership/Company: ……………………………………………………………………………….Partnership/Company

2.

This Partnership/Company has been dissolved. The registrar has effected the registration of the dissolution on …………
and has effected the registration of the liquidation completion on………………………………………..

3.

This Partnership/Company has…………….liquidator(s) named below:
(1) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(2) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(3) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
(4) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
Providing that all liquidators shall act jointly, except that in the following transactions each liquidator may act
individually:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.

The liquidators’ office(s) is/are located at No. ………………………………………………………..…………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Issued on…………………………………………..
…………………………………………………………..
(………………………………………………………..)
Registrar

Ref: YYPPOOTXXXXXXC

แบบ บธ.2 / Form BorThor. 2
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

คาขอที่/ Application No:……..…………………….
รับวันที่/ Date of Receipt:…..…..……………..……

Department of Business Development

คำขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภำษำอังกฤษ
Application for Certificate in English
ข้าพเจ้า/ I am

นาย (Mr.)/ นาง (Mrs.)/ นางสาว (Miss).........................................................................................................................................................
โทรศัพท์/ Telephone..........................................................................E-mail……………….……………………………..……………………………………
ที่อยู่ /Address..…………………........................................................................................................................................................................................................
(โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่อง  / Please check √ in the )
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นหลักฐานเอกสารสาหรับ
I am desirous to request for Certificate in English, for use as evidence or supporting documents for
 ศาล/ Court
 สถาบันการเงิน/ Financial Institute
 หน่วยงานราชการ/ Government Agency
 ทานิติกรรม/ Making Juristic Acts
 อื่นๆ ระบุ/ Others (Indicate)...................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล/ Name of the Juristic Person.............................................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที่/ Registration No.

หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภำษำอังกฤษ/ Certificate in English
รายการปัจจุบัน/ Current Particulars .......................ฉบับ/ copy/copies (ฉบับละ/ Each copy containing............รายการ/ particular(s))
เป็นจานวนเงิน/ Total Fees of...................................บาท/ Baht

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดหรือห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล/ บริษัทจำกัด
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership/ Limited Company
(รายการละ 40 บาท/ 40 Baht for each particular)
 1. ชื่อหุ้นส่วนและเงินลงหุ้น/ ชื่อกรรมการ
Names of partners and amount of the contribution/ Name(s) of director(s)
 2. ชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ/ อานาจกรรมการ
Name(s) of managing partner(s)/ Powers of director(s)
 3. ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ/ ทุนจดทะเบียน
Limitation(s) of powers of managing partner(s)/ Registered capital
 4. สานักงานใหญ่/ Head Office  สาขา (ถ้ามี)/ Branch office(s) (if any)
 5. วัตถุประสงค์/ Objectives
 6. รายการอื่นที่ให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี)/ Other particulars brought to public notice (if any)
กรณีจดทะเบียนเลิก (Dissolution Registration)
 7. ชื่อผู้ชาระบัญชี/ Name(s) of the liquidator(s)
 8. ข้อจากัดอานาจผู้ชาระบัญชี/ Limitation(s) of powers of the liquidator(s)
 9. สานักงานผู้ชาระบัญชี/ Office(s) of the liquidator(s)
ข้อควรทรำบ หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) เป็นเอกสารต้นฉบับ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
ทาธุรกรรมได้ โดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียน และไม่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสาคัญ
Notice: The Certificate in English issued by Electronic System (e-certificate) is the original document legalized by the electronic
signature of the registrar. It shall be used as evidence or supporting documents for any transactions.
ได้รับหนังสือรับรองแล้ว/ Received Certificate
ลงชื่อ/Sign........................................................................ผู้ขอ/Applicant

ลงชื่อ/Sign.........................................................................ผู้รับ /Recipient

วันที่/ Date................./......................./............................

วันที่/ Date................./........................./............................

