ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. ๒๕๕7
__________________________________
โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการข้อมูลธุรกิจ ได้มีนโยบายที่จะออก
หนั ง สื อ รั บ รองข้ อ ความในทะเบี ย นเป็ น ภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ และ
ประชาชนทั่ ว ไป รวมทั้ ง เป็ น การรองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล นิ ติ บุ ค คลเป็ น
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องสําหรับการดําเนินการให้บริการดังกล่าว
อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
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 แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 คํ าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) คําขอจดทะเบี ยนบริ ษั ทจํากัด (แบบ บอจ. 1)
และคําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี (แบบ ลช. 1) ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น
ข้อ 6 คําขอจดทะเบียนที่ยื่นนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้แบบพิมพ์
ตามข้อ 5 ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 เท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2557

(นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบพิมพ์ทนี่ ายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนและบริษทั (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๕7
----------------------------แบบ หส. 1
แบบ บอจ. 1
แบบ ลช. 1

แบบ หส. 1
คําขอที่………….…….....
รับวันที่……………….....

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
…………………..………………

ห้างหุน้ ส่ วน………………………….…………………………………………..……………
ทะเบียนเลขที่…………………………………………………
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุ น้ ส่ วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี้
จัดตั้งห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุ น้ ส่ วน (ห้างหุน้ ส่ วน...............................................................................ทะเบียนเลขที่...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุ น้ ส่ วน...............................................................................ทะเบียนเลขที่................................................................)
แก้ไขเพิม่ เติมชื่อห้างหุน้ ส่ วน
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุน้ ส่ วน
แก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ งั สํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิ่มเติมผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน (หุน้ ส่ วนเข้า…...…......คน) (หุน้ ส่ วนออก........…......คน) (เพิ่มทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)
(เปลี่ยนสิ่ งที่นาํ มาลงหุน้ .........…....คน) (เปลี่ยนจําพวกหุน้ ส่ วน.................คน)
(ทุนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทุกคนรวมกันเพิ่มขึ้น .................................................................................บาท)
แก้ไขเพิ่มเติมหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
แก้ไขเพิม่ เติมตราของห้างหุน้ ส่ วน
รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี้
ขอส่ งสําเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลกู จ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
อื่นๆ .......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
(………………………………………….…)
(ประทับตราของห้ างหุ้นส่ วน)

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

ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมื่อวันที่…………………………………………..

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที่…….……………..…..…….……

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

(ลงลายมือชื่อ)………………..…………......…...............นายทะเบียน
(.…..............................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนื่ คําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

ที่

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
.... …….………………………………

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วนนี้ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อวันที่…………..……...
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที…
่ …...…………………..…………...………………................ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
นิติบุคคล ณ วันออกหนังสื อนี้ ดังนี้
1. ชื่อห้างหุน้ ส่วน “ห้างหุน้ ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….”
2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน มี ………………คน ตามรายชื่อดังนี้
(1) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(2) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(3) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(4) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
(5) ………………..……….…….………….………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).........................................................................
ลงหุน้ ด้วยเงิน / ทรัพย์สิน / แรงงาน จํานวน ………..….….……………....บาท
3. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนนี้ มี……………..…..คน ตามรายชื่อดังนี้
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….…………………………………………………..
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..………………………………………….
4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ………………………………………………………………………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
ระบุภาษาอังกฤษ…... ………………………………………………………………………………….…………………...............
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
6. วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนี้มี ……....…..ข้อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี้ จํานวน….....….…แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ
ออกให้ ณ วันที่ ……………………………………………….
………………………………………….……………………..
(..…………………………….….…………………………….)
นายทะเบียน

แบบ บอจ. 1
คําขอที่......................................
รับวันที่………………………….

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

…….………………………….……

บริ ษทั …………………………………………………….……….……จํากัด
ทะเบียนเลขที่ บค………………………………………..……………..ทะเบียนเลขที่………………………………………..…………..
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี้
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั้งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั้งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุ น้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่ วน........................................................ ทะเบียนเลขที่....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิ่มทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิ่มทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุที่ประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที่.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที่............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิ่มเติมจํานวนหรื อชื่อกรรมการซึ่ งลงชื่อผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ งั สํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิ่มเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอื่นซึ่ งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(2) เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี้
ขอส่ งสําเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณี มีลกู จ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
อื่นๆ .....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
ลงลายมือชื่อผูเ้ ริ่ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั

...……………………………………………….………
(…………………………………………..………….…)
..………………….……………….……………………
(ประทับตราบริ ษทั )
(..……………………………………………..……….)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
บันทึกนายทะเบียน
เมื่อวันที่.........................................................................…
รับจดทะเบียน ณ วันที่……………....……….…………………..…

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

(ลงลายมือชื่อ).....................………….......................นายทะเบียน
(…...................................…..................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนื่ คําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

ที่

หนังสื อรับรอง

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
…………………………..………

ขอรับรองว่าบริ ษทั นี้ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมื่อวันที่…………..……...
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที…
่ …...…………………..………….………….ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล
ณ วันออกหนังสื อนี้ ดังนี้
1. ชื่อบริ ษทั "บริ ษทั ……………………………………………………………………………………………..จํากัด"
2. กรรมการของบริ ษทั มี……………………..คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(2) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(3) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(4) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(5) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(6) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(7) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.).......................................................................
(8) ………………………………………………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
3. จํานวนหรื อชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั ได้ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไว้เป็ นจํานวนเงิน………………………………………..………….บาท
5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
ระบุภาษาอังกฤษ…... ………………………………………………………………………………………........................
…………………………………………………………………………………………………………………………….....
6. วัตถุท่ีประสงค์ของบริ ษทั มี….….……ข้อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนี้ จํานวน…………...…แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั เป็ นสําคัญ

ออกให้ ณ วันที่ ……………………………………………….
………………………………………………………………..
(..……………………………………………………………. )
นายทะเบียน

แบบ ลช. 1
คําขอที่..................................
รับวันที่..................................

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
.....................................................

คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี
ห้ างหุ้นส่ วน / บริษัท ..............................................................................................................
ทะเบียนเลขที.่ ...............................................................
ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี้
เลิกห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิ่มเติมที่ต้ งั สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี
ตั้ง / เปลี่ยนตัวผูช้ าํ ระบัญชี
เสร็ จการชําระบัญชี
โดยได้แนบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถ้วนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนฯ
รวม................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการจดทะเบียนครั้งนี้ได้ดาํ เนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย (และข้อบังคับของบริ ษทั กรณี เป็ นบริ ษทั จํากัด) ดังนี้
สั ญญาของห้ างหุ้นส่ วน / ข้ อตกลง หรือ มติที่ประชุมของผู้เป็ นหุ้นส่ วน
ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคนตกลงให้เลิกห้างหุน้ ส่ วนตามสัญญา / ข้อตกลง หรื อ มติที่ประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนทุกคน เมื่อวันที่......................................
มีผลใช้บงั คับวันที่.....................................................................
ที่ประชุมของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนได้มีมติในเรื่ องที่ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่.................................................................................
การบอกกล่ าวนัดประชุมของบริษัท
ได้บอกกล่าวนัดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ / วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่...............................................ลงวันที่...................................................................
โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ และ ส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับ / ส่ งมอบให้แก่ตวั ผูถ้ ือหุน้ แล้ว
การประชุมของบริษัท
ที่ประชุมได้มีมติในเรื่ องที่ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................เมื่อวันที่
..........................................................ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บ้านเลขที่
................................................................................................................................
........................................................................................................มีผถู้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน..................คนนับจํานวนหุน้ ได้.............................หุน้
โดย..........................................................................................เป็ นประธานที่ประชุม
คําพิพากษา / คําสั่ งศาล
ศาล.................................................................มีคาํ พิพากษา / คําสัง่ ในเรื่ องที่ขอจดทะเบียน ตามคดี.......................................................................
หมายเลข..................................................................เมื่อวันที่..............................................................
อืน่ ๆ
..................................................................................................................................................................................................................................
และรายการที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ทั้งนี้ จะส่ งมอบเอกสารข้างต้นต่อนายทะเบียนทันทีที่ประสงค์
จะตรวจสอบ
ลงลายมือชื่อผูช้ าํ ระบัญชี
..................................……………………....................................
(............................................................................................…...)
..........…........................................................................................
(…................................................................................................)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมื่อวันที่.....................................................................................
...................................................................................................
(.....................................................................……....................)
นายทะเบียน/..............................................................................

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................………........................
(ลงลายมือชื่อ)…….....…...................................................นายทะเบียน
(…………………….…………………………...)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 1. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญที่จดทะเบียนไม่ถกู ต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนื่ คําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499

ที่

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่ วนบริ ษทั
.………………………………………

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั นี้ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลประเภท……………….
.......................................เมื่อวันที่……………..……...…………….ทะเบียนเลขที่………………………….………ปรากฏข้อความในรายการ
ตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสื อนี้ ดังนี้
1. ชื่อห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั “ห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั ................................................................................................................................”
2. ห้างหุ น้ ส่ วน / บริ ษทั นี้ได้เลิกกันแล้ว โดยนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกเมื่อวันที่...............................................................และ
รับจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีเมื่อวันที่..................................................................
3. ผูช้ าํ ระบัญชีของ ห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั นี้ มี.........................คน ตามรายชื่อดังนี้
(1)…………..………………………….……………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(2)…………..………………………….……………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(3)…………..……………………….….….…..……ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
(4) …………..………………………….……………ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................
โดยให้ผชู้ าํ ระบัญชีทุกคนกระทําการร่ วมกัน เว้นแต่การดังกล่าวต่อไปนี้ ได้กาํ หนดอํานาจให้ทาํ แยกกันได้ คือ
……………………………………………………………………………………………………………………………….……..
…………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สํานักงานของผูช้ าํ ระบัญชี ตั้งอยูเ่ ลขที่ …………………………………………………………………………………...…….…
……………………………………………………….…………………………………………………………………….............
ระบุภาษาอังกฤษ…... ……………………….…………………………………………….………………………........................
……………………………………………………………………………………….………………………………………….....

ออกให้ ณ วันที่ ……………………………..………………………...…

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

ข้ อควรทราบ
1. หนังสื อนี้รับรองเฉพาะข้อความที่หา้ ง/บริ ษทั ได้นาํ มาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริ งเป็ นสิ่ งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญที่จดทะเบียนไม่ถกู ต้องหรื อเป็ นเท็จ

