ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. ๒๕61
---------------------------------โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง แบบพิ ม พ์ ก ารจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท จํ า กั ด
เพื่อการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล สําหรับใช้แจ้งข้อมูลและใช้บริการ
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกแบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน และแบบคํารับรองการจดทะเบียน
บริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้ า งหุ้ น ส่ว นและบริ ษัท (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2559 และให้ใ ช้แ บบคํา รั บ รองการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว น
และแบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 คําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น
ข้อ 5 แบบคําขอจดทะเบียนที่ยื่นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้แบบพิมพ์
ตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ในการยื่นขอจดทะเบียนต่อไปได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
กุลณี อิศดิศัย
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2561
-----------------------------

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด

คํารับรอง
การจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
ห้างหุ น้ ส่ วน .........................................................................................
ทะเบียนเลขที ..........................................................
ประกอบคําขอเลขที .......................................................... เมือวันที ........................................
( ) ขอรั บรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
ระเบี ยบสํานัก งานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูก ต้องครบถ้วน รวมทั$งรายการและข้อความที ระบุ ในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี$ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(5) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี$ ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี$
ได้จดั ทําสัญญา / ข้อตกลง ของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมือวันที .......................................................................................มีผลใช้บงั คับ
วันที ...................................................... ณ บ้านเลขที .........................................................................................................................
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
ได้จดั ให้มีการประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนและมีมติ เมือวันที..................................................................................มีผลใช้บงั คับ
วันที ...................................................... ณ บ้านเลขที ……………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................................................................
ได้มีคาํ พิพากษา / คําสัง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมือวันที................................................................................................
ได้ลงพิมพ์โฆษณา เรื อง การควบห้างในหนังสื อพิมพ์ .............................................................ฉบับลงวันที ......................................
ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี$ให้ทราบ เรื อง การควบห้าง ลงวันที .............................................................................................
อืนๆ ....................................................................................................................................................................................................
………………………………………………….……………………………………….……………………………………………
(=) ขอรั บรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (5) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี$ และพร้ อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
(>) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของห้างหุ ้นส่ วนตามทีแจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน (แบบ หส.5) มาใช้ในการ
ขอรับชือผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิ ติบุคคล เพือใช้สําหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าและหน่ วยงานต่าง ๆ
ทีเกียวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น
ลงลายมือชือหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
…………………………………………………………..
(...........................................................................................)

(ประทับตราห้ างหุ้นส่ วน)

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

คํารับรอง
การจดทะเบียนบริษทั จํากัด
บริ ษทั ..................................................................................................... จํากัด
ทะเบียนเลขที ................................................................
ประกอบคําขอเลขที ............................................................ เมือวันที ........................................
( ) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั"งรายการและข้อความทีระบุในคําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี"ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(5) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี"
ได้จดั ให้มีการประชุม ตั"งบริ ษทั / สามัญ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ / คณะกรรมการ ครั"งที ...............................................................................
เมือวันที ........................................................ ณ บ้านเลขที …………………...………………………………….……….…………..
……………………………………………………………….………. มีกรรมการ / ผูถ้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน ...........................คน
นับจํานวนหุน้ ได้ ............................................ หุน้ โดย .................................................................................... เป็ นประธานทีประชุม
ได้มีการบอกกล่าวนัดประชุม ตั"งบริ ษทั / สามัญ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ / คณะกรรมการ ครั"งที………..…………………………………..
เมือวันที ............................................................ โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
ได้มีการประชุมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนให้ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั
เมือวันที ............................................. ณ บ้านเลขที ............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ได้มีการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ จากห้างหุน้ ส่ วน …………………………………………….....
เมือวันที ………………………………………………………….........
ได้มีคาํ พิพากษา / คําสัง ของศาล ................................................................ ตามคดี .............................................................................
หมายเลข ........................................................................ เมือวันที ………….………………………………………………………..
ได้ลงพิมพ์โฆษณา เรื อง การแปรสภาพห้าง / การควบบริ ษทั / การลดทุนบริ ษทั
ในหนังสื อพิมพ์ ............................................................................ ฉบับลงวันที ……………………………………………………...
ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี" ให้ทราบ เรื อง การแปรสภาพห้าง / การควบบริ ษทั / การลดทุนบริ ษทั
ลงวันที …………………………………….………………………….
ได้มีหนังสื อลาออกจากตําแหน่งกรรมการของ………………….…………………...………………ลงวันที .....................................
โดยมีผลตั"งแต่วนั ที ....................................................................บริ ษทั ได้รับเมือวันที .........................................................................
อืน ๆ ……………………….…………..…………………………..…………………………………………………………………
(?) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (5) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่ งใหญ่ของบริ ษทั นี" และพร้อมทีจะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที
(@) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษทั ตามทีแจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั"ง (แบบ บอจ.?) มาใช้ในการ
ขอรับชือผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิ ติบุคคล เพือใช้สําหรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าและหน่ วยงานต่าง ๆ
ทีเกียวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น
ลงลายมือชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
……………………..……………….…………………….
(...........................................................................................)

(ประทับตราบริษทั )

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

