
 

 

 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบรษิัท (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ๒๕62 
__________________________________ 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
เพ่ือให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และอํานวยความสะดวกย่ิงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงจัดต้ังสํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออก
ระเบียบ ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” 

 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป               

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย  
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 27 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนกลาง หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต        
แห่งใดแห่งหน่ึง ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลักทรัพย์ 
นายหน้าประกันภัย ให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 
 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ย่ืนคําขอ
จดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันมีสํานักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่” 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย    
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61  

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔4 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย    
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๔๔ วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (๑) ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อ             
รัฐประศาสโนบาย  
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 (๒) ใช้คําหรือข้อความท่ีมีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน 
 (๓) ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 (4) กิจการแชร์ 
 (5) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน กิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (คอมโมดิต้ี) 
กิจการไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (6)  กิจการนายหน้าประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (7) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (8) กิจการนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในธุรกิจต่างๆ เ ว้นแต่จะได้ระบุว่า         
ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ 
 (9) กิจการเกี่ยวกับการรับจํานองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินน้ัน” 
 (10) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา   
เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว” 
 (11) กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “ทั้งน้ี 
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 แนบท้ายระเบียบน้ีแทน 
 ทั้งน้ี แบบ หส.1 แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.5 และแบบ ลช.1 แนบท้ายระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 ที่ถูกยกเลิก 
ตามวรรคหน่ึง ยังสามารถใช้ย่ืนขอจดทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

              ประกาศ ณ วันที่  3  กันยายน  พ.ศ. 2562 

    นายวุฒิไกร ลวีีระพันธ์ุ 
       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

   นายทะเบียนกลาง 



แบบพมิพท์ีน่ายทะเบียนกาํหนดรปูแบบ 
แนบทา้ยระเบยีบสํานกังานทะเบียนหา้งหุน้ส่วนบรษิทักลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วนและบรษิทั (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2562 

--------------------------------- 

 

   แบบ หส. 1     แบบ บอจ. 1 

   แบบ บอจ. 5    แบบ ลช. 1 

 



แบบ หส. �       

คาํขอที	………….…….....                                                                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                    
รับวนัที	……………….....                                                                                                                   …………………..………………                 
                                                                   คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 
ทะเบียนเลขที	………………………………………………… 

(�) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปนี+  
จดัตั+งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จาํกดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  

  ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,............................................................... 
 ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................) 

แกไ้ขเพิ,มเติมชื,อหา้งหุน้ส่วน  
แกไ้ขเพิ,มเติมวตัถุที,ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน                                                      
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั"งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา  
แกไ้ขเพิ	มเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพิ	มทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปลี	ยนสิ	งที	นาํมาลงหุน้.........…....คน) (เปลี	ยนจาํพวกหุน้ส่วน.................คน) 
      (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพิ	มขึ"น .................................................................................บาท) 

แกไ้ขเพิ,มเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ                                                    
แกไ้ขเพิ,มเติมขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพิ,มเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                                                 
 รายการอื,น ๆ  ที,เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  
  (1) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี"  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณีมีลูกจา้งตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 17;8 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั
การส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 1778 
 
 

                                                                                                                                                   ลงลายมือชื,อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  
  

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

                                                                                                                                       …………………………….………..……… 
                                                                                                                                      (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                            บนัทึกนายทะเบียน 
เมื	อวนัที	……………………………………………………..                          รับจดทะเบียน ณ วนัที	…….……………..…..…….…… 
 

……………………………………………………………....                    (ลงลายมือชื	อ)……………..…………......…...............นายทะเบียน 
(……………………………………………………….……)                         (.…............................................................)     
นายทะเบียน /……………………..…………………………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
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 คาํเตือน    9. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                      ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II 

แ

แ

ข
ข

(ประทบัตราของหา้งหุน้ส่วน) 

ข
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แบบ บอจ. 1    
         

 

คาํขอที	......................................                                         สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	………………………….                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั …………………………………………………….……….…… จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที	………………………………………….……….… 
        (9) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปนี"   
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั"งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั"งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที	....................................................)                    
มติพิเศษให ้(เพิ	มทุน / ลดทุน / ควบบริษทั)                              
เพิ	มทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ชื	อบริษทั)                                   
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุที	ประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขที	............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขที	............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพิ	มเติมจาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั"งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพิ	มเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื	นซึ	งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (1) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี"  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณีมีลูกจา้งตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 17;8 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ
ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 1778 

 
 

                                                                                                                       ลงลายมือชื	อผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                       ...………………………………………….……… 
                                                                          (.……………………………………………….…)     
 
                                                                                                                …………….…………….….………….…………     
                                                                                                                                      (..………………………………………..……..….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   
เมื	อวนัที	..................................................................................…                         รับจดทะเบียน ณ วนัที	……………………………………. 
 

  ………………………………………..………….…………..                     (ลงลายมือชื	อ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)                            (..................................................................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 คาํเตือน   9.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II 

(ประทบัตราบริษทั) 
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 
 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
                                      ทะเบียนเลขที�

           

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 
          ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
          ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ .........................../น  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (1) เลขหมายใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (2) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (3) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (7) 

 
    

  (2) 

 
 

       หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

     หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

     หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้  

                    ขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
                                      (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ
                                                            (…………………………………………………)

แบบ บอจ. 5 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที�ชาํระแลว้ (�)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที�ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระเป็นเงิน            
                  ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (')” ให้ระบุค่าหุ้นที�ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     
                  ช่อง  “สัญชาติ (3)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที�จดทะเบียนจดัตั1ง   



 

 

แบบ ลช. ' 
 

คาํขอที�..................................                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที�..................................                                            ..................................................... 
                                                                 คําขอจดทะเบียนเลกิและชําระบัญชี 

ห้างหุ้นส่วน / บริษัท .............................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที!................................................................ 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงัต่อไปนี,  
เลิกหา้งหุน้ส่วน / บริษทั และอาํนาจของผูช้าํระบญัชี                 แกไ้ขเพิ�มเติมอาํนาจของผูช้าํระบญัชี 

        แกไ้ขเพิ�มเติมที�ตั,งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี                                 ตั,ง / เปลี�ยนตวัผูช้าํระบญัชี           
          เสร็จการชาํระบญัชี 
โดยไดแ้นบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถว้นตามระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลางวา่ดว้ยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผน่ 

(2) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่การจดทะเบียนครั, งนี,ไดด้าํเนินการถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั (กรณีเป็นบริษทัจาํกดั)  ดงันี,  
สัญญาของห้างหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มตทิี!ประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 
       ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนตามสัญญา / ขอ้ตกลง หรือ มติที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื�อวนัที�................................................ 
มีผลใชบ้งัคบัวนัที�..............................................................................  
       ที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมื�อวนัที�............................................................................................ 
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท 
       ไดบ้อกกล่าวนดัประชุม สามญัผูถื้อหุน้ / วสิามญัผูถื้อหุน้ ครั, งที�.................................................ลงวนัที�............................................................................. 
โดยลงพมิพโ์ฆษณาในหนงัสือพมิพ ์และ ส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวัผูถื้อหุน้แลว้ 
การประชุมของบริษัท   
       ที�ประชุมไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมื�อวนัที�.....................................................
ระหวา่งเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บา้นเลขที�............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจาํนวน....................คนนบัจาํนวนหุน้ได.้.................................หุน้ 
โดย.................................................................................................เป็นประธานที�ประชุม 
คาํพพิากษา / คาํสั!งศาล 
       ศาล................................................................................มีคาํพพิากษา / คาํสั�ง ในเรื�องที�ขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมื�อวนัที�.............................................................. 
อื!น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................................. 
และรายการที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ทั,งนี,  จะส่งมอบเอกสารขา้งตน้ต่อนายทะเบียนทนัทีที�ประสงคจ์ะตรวจสอบ   
 

                                    ลงลายมือชื�อผูช้าํระบญัชี   

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

                                                                    ..........…........................................................................................ 
                                (…................................................................................................) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื�อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                                      บนัทึกนายทะเบียน 
เมื�อวนัที�.....................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัที�...........................................................................  

..................................................................................................                                 (ลงลายมือชื�อ)......................................................................นายทะเบียน                   
(.....................................................................……...................)                                                     (…………………………..…………………..)   
นายทะเบียน/..............................................................................                                                     ประทบัตราตาํแหน่ง 
         
 

คําเตือน  1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
      2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
         3. การไม่ยื�นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดจะมีความผดิตาม พ.ร.บ.กาํหนดความผดิเกี�ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
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