ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕62
__________________________________
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และอํานวยความสะดวกยิ่งขึ้น
อาศั ย อํ า นาจตามความใน ข้ อ ๓ วรรคสาม และข้ อ 4 แห่ง กฎกระทรวงจั ด ตั้ ง สํา นั ก งาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออก
ระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 27 การขอจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ มี สํ า นั ก งานแห่ ง ใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร ให้ ยื่ น คํ า ขอจดทะเบี ย นที่ ส่ ว นจดทะเบี ย นกลาง หรื อ สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เขต
แห่งใดแห่งหนึ่ง ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลักทรัพย์
นายหน้าประกันภัย ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอ
จดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔4 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๔ วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ขั ด ต่ อ กฎหมาย ความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ ขั ด ต่ อ
รัฐประศาสโนบาย

-2-

(๒) ใช้คําหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
(๓) ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) กิจการแชร์
(5) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน กิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (คอมโมดิตี้)
กิจการไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) กิจการนายหน้าประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(7) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(8) กิ จ การนายหน้ า ตั ว แทน และตั ว แทนค้ า ต่ า งในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ เว้ น แต่ จ ะได้ ร ะบุ ว่ า
ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(9) กิจการเกี่ยวกับการรับจํานองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
(10) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา
เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”
(11) กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “ทั้งนี้
จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกแบบ หส.1 แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.5 และแบบ ลช.1 แนบท้ายระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 และให้ใช้
แบบ หส.1 แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.5 และแบบ ลช.1 แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ทั้ ง นี้ แบบ หส.1 แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.5 และแบบ ลช.1 แนบท้ า ยระเบี ย บ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 ที่ถูกยกเลิก
ตามวรรคหนึ่ง ยังสามารถใช้ยื่นขอจดทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบพิมพ์ทนี่ ายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั กลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนและบริษทั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
---------------------------------

แบบ หส. 1

แบบ บอจ. 1

แบบ บอจ. 5

แบบ ลช. 1

แบบ หส. 
คําขอที………….…….....
รับวันที……………….....

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

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

ห้างหุน้ ส่วน………………………….…………………………………………..……………
ทะเบียนเลขที…………………………………………………
() ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน สามัญนิติบุคคล / จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี+
จัจดตั+งห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล / จํากัด (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)
ควบห้างหุน้ ส่วน (ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,...............................................................
ได้ควบเข้ากันกับ ห้างหุน้ ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................)
แแก้ไขเพิ,มเติมชื,อห้างหุน้ ส่วน
แแก้ไขเพิ,มเติมวัตถุที,ประสงค์ของห้างหุน้ ส่วน
แก้ไขเพิมเติมทีตั"งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้
แ ไขเพิมเติมผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน (หุน้ ส่วนเข้า…...…......คน) (หุน้ ส่วนออก........…......คน) (เพิมทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)
(เปลียนสิ งทีนํามาลงหุน้ .........…....คน) (เปลียนจําพวกหุน้ ส่วน.................คน)
(ทุนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคนรวมกันเพิมขึ"น .................................................................................บาท)
แแก้ไขเพิ,มเติมหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แแก้ไขเพิ,มเติมข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
แแก้ไขเพิ,มเติมตราของห้างหุน้ ส่วน
รรายการอื,น ๆ ที,เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(1) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่
ข งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป)
ข
ขอจดทะเบี
ยนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 17;8
ข บตั รประจําตัวผูส้ ่งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ
ขอมี
การส่งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 1778

ลงลายมือชื,อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
...……………………………………………
(………………………………………….…)

(ประทับตราของห้างหุน้ ส่วน)
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที……………………………………………………..
……………………………………………………………....
(……………………………………………………….……)
นายทะเบียน /……………………..…………………………

…………………………….………..………
(……………………………………..………)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…….……………..…..…….……
(ลงลายมือชือ)……………..…………......…...............นายทะเบียน
(.…............................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 9. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.18II
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แบบ บอจ. 1
คําขอที......................................
รับวันที………………………….

คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด

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

บริ ษทั …………………………………………………….……….…… จํากัด
ทะเบียนเลขที บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที………………………………………….……….…
(9) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนบริ ษทั จํากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดงั ต่อไปนี"
หนังสื อบริ คณห์สนธิ
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิก่อนการจัดตั"งบริ ษทั ข้อ……….…….………
จัดตั"งบริ ษทั จํากัด
แปรสภาพห้างหุน้ ส่ วนเป็ นบริ ษทั จํากัด (ห้างหุน้ ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที....................................................)
มติพิเศษให้ (เพิมทุน / ลดทุน / ควบบริ ษทั )
เพิมทุน / ลดทุน
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 2. (สํานักงานของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุทีประสงค์ของบริ ษทั )
แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้ )
แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับ ข้อ .........................................................
การควบบริ ษทั จํากัด (บริ ษทั ...............................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที.............................................................
ได้ควบเข้ากันกับบริ ษทั ......................................................................................จํากัด ทะเบียนเลขที............................................................)
กรรมการ (เข้า…………….…… คน) (ออก…………………คน)
แก้ไขเพิมเติมจํานวนหรื อชือกรรมการซึงลงชือผูกพันบริ ษทั
แก้ไขเพิมเติมทีตั"งสํานักงานแห่งใหญ่ และ / หรื อ สํานักงานสาขา
แก้ไขเพิมเติมตราของบริ ษทั
รายการอย่างอืนซึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
(1) เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นี"
ขอส่งสําเนาข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณี มีลูกจ้างตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป)
ขอจดทะเบียนเครื องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติเครื องหมายการค้า พ.ศ. 17;8
ขอมีบตั รประจําตัวผูส้ ่ งออก – นําเข้าสิ นค้าตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื องหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขการขอรับหนังสื อสําคัญ การ
ส่ งออก – นําเข้า สิ นค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 1778
ลงลายมือชือผูเ้ ริ มก่อการผูข้ อจดทะเบียน / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
...………………………………………….………
(.……………………………………………….…)
(ประทับตราบริ ษทั )
ขอรับรองว่าผูข้ อจดทะเบียนได้ลงลายมือชือต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
เมือวันที..................................................................................…
………………………………………..………….…………..
(……………………………………….…..……….…………)
นายทะเบียน /………………………………………….………

…………….…………….….………….…………
(..………………………………………..……..….)
บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที…………………………………….
(ลงลายมือชือ)...............................................................นายทะเบียน
(..................................................................)
ประทับตราตําแหน่ง

คําเตือน 9. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.18II
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สํ าเนาบัญชีรายชื อผู้ถือหุ้น

แบบ บอจ. 5

ทะเบียนเลขที

ชื อบริ ษทั จํากัด
F
F

ณ วันประชุม { จัดตังบริ ษทั { สามัญผูถ้ ือหุ้น { วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครังที…...............................................เมือวันที...................................................................................
คัดจากสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เมือวันที....................................................................................
ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท แบ่งออกเป็ น............................................................หุ้น มูลค่าหุ ้นละ........................................บาท
ผูถ้ ือหุ้น ไทย ...........................คน จํานวน..................................................................หุ้น อืน ๆ .........................../น จํานวน...................................................................หุ้น
ชือผูถ้ ือหุ น้

ลําดับ
ที

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล

บัตรอืน ๆ (ระบุ) .............................เลขที....................................
สัญชาติ (3)
อาชีพ
ทีอยู่

จํานวนหุ น้
ทีถือ

เงินทีชาํ ระแล้ว (1)

เลขหมายใบหุ น้

ถือว่าชําระแล้ว (2) เลขหมายของหุ น้

ลงวันที

วันลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้
เป็ น

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หุ ้นละ (7)

(2)

หน้า…………...…ของจํานวน…………..…...หน้า
ขอรับรองว่ าเป็ นรายการทีถูกต้ องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
(ลงลายมือชือ)…………………………………………………กรรมการ
(…………………………………………………)
หมายเหตุ ช่อง “เงินทีชาํ ระแล้ว ()” ให้ระบุจาํ นวนเงินค่าหุ ้นทีชาํ ระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระเป็ นเงิน
ช่อง “ถือว่าชําระแล้ว (')” ให้ระบุค่าหุ ้นทีถือว่าชําระแล้วแต่ละหุ ้น เฉพาะหุ ้นซึ งต้องชําระด้วยทรัพย์สิน หรื อ แรงงาน
ช่อง “สัญชาติ (3)” หากเป็ นนิ ติบุคคล ให้ระบุประเทศทีจดทะเบียนจัดตั1ง

ขาด

แบบ ลช. '
คําขอที..................................
รับวันที..................................

คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี

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

ห้ างหุ้นส่ วน / บริษัท ..............................................................................................................
ทะเบียนเลขที.! ...............................................................
(1) ข้าพเจ้าขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี,
เลิกห้างหุน้ ส่ วน / บริ ษทั และอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิม เติมอํานาจของผูช้ าํ ระบัญชี
แก้ไขเพิม เติมทีต, งั สํานักงานของผูช้ 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 หรื อ 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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมจํานวน....................คนนับจํานวนหุน้ ได้..................................หุน้
โดย.................................................................................................เป็ นประธานทีประชุม
คําพิพากษา / คําสั! งศาล
ศาล................................................................................มีคาํ พิพากษา / คําสัง ในเรื องทีขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมือวันที..............................................................
อื!น ๆ .............................................................................................................................................................................................................................................
และรายการทีระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ ทั,งนี, จะส่ งมอบเอกสารข้างต้นต่อนายทะเบียนทันทีทีประสงค์จะตรวจสอบ
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. การไม่ยนื คําขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน ห้างหุ ้นส่ วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
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