
แผนที�แสดงที�ตั�งสํานักงานแห่งใหญ่ 
และสถานที�สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

ของ 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท......................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอยีดที�ปรากฏข้างต้นนี�เป็นจริงทุกประการ 

 (ลงลายมือชื�อ) ……………….…………..……………………..…. หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

 (…………………………….………………………..….) 

โปรดระบุรายละเอยีดแผนท่ีภายในขอบเขตท่ีกําหนด 



ปิดอากร
10 บาท

หนังสือมอบอาํนาจ 
 เขียนที�……………………………….……….. 

 วนัที�………………………………………….…………..

โดยหนงัสือฉบบันี�   ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ริ!มก่อการ/บริษทั …………………………………………………….. 
………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให้………………………………….……………………… 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที! 
ถือบตัรอื!นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที!...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัที!ออกบตัร……….…….......…….วนัที!บตัรหมดอาย.ุ................................... 
อยูบ่า้นเลขที!……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…...........………..

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..……….……….
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail...................................................................................................
เป็นผูม้ายื!นขอจดทะเบียน......................................................................................................................................................... 
............................................................................................และยื!นคาํขอจดทะเบียนเครื!องหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม
ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………………………………
ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั......................................................................และนายทะเบียนเครื!องหมายการคา้แทนขา้พเจา้ 
ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน 
ไดท้ั�งสิ�นและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั!งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเครื!องหมายการคา้แทนหา้งหุ้นส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ
(*) 

ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบซึ!งอาจจะมีขึ�นเนื!องจากการรับมอบอาํนาจนี�โดยสิ�นเชิง

(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
(…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
(…………………………………….……………….)

(ลงลายมือชื!อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ
(…………………………………….……………….)

ประทบัตรา (ลงลายมือชื!อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
(……………………………………..……………..)

(ลงลายมือชื!อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ
(……………………………………..……………..)

(ลงลายมือชื!อ)……………………………………………….....พยาน
(…………………..………………..………………)

หมายเหต ุ   หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที!ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี�  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที!วา่งไว ้(*)
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ค ำขอท่ี..................................                                       ส ำนกังำนทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัท่ี..................................                                            ..................................................... 
                                                                 ค ำขอจดทะเบียนเลกิและช ำระบัญชี 

ห้ำงหุ้นส่วน / บริษัท .............................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที.่............................................................... 

(1) ขำ้พเจำ้ขอจดทะเบียน ตำมประมวลกฎหมำยแพง่และพำณิชย ์ ดงัต่อไปน้ี 
เลิกหำ้งหุน้ส่วน / บริษทั และอ ำนำจของผูช้  ำระบญัชี                 แกไ้ขเพิม่เติมอ ำนำจของผูช้  ำระบญัชี 

        แกไ้ขเพิม่เติมท่ีตั้งส ำนกังำนของผูช้  ำระบญัชี                                 ตั้ง / เปลี่ยนตวัผูช้  ำระบญัชี           
          เสร็จกำรช ำระบญัชี 
โดยไดแ้นบรำยกำรจดทะเบียนและเอกสำรประกอบครบถว้นตำมระเบียบส ำนกังำนทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลำงวำ่ดว้ยกำรจดทะเบียนฯ รวม.............แผน่ 

(2) ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่กำรจดทะเบียนคร้ังน้ีไดด้  ำเนินกำรถูกตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั (กรณีเป็นบริษทัจ ำกดั)  ดงัน้ี 
สัญญำของห้ำงหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มตทิีป่ระชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 
       ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกหำ้งหุน้ส่วนตำมสัญญำ / ขอ้ตกลง หรือ มติท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เม่ือวนัท่ี................................................ 
มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี..............................................................................  
       ท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตำมรำยงำนกำรประชุม เม่ือวนัท่ี............................................................................................ 
กำรบอกกล่ำวนัดประชุมของบริษัท 
       ไดบ้อกกล่ำวนดัประชุม สำมญัผูถื้อหุน้ / วสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี.................................................ลงวนัท่ี............................................................................. 
โดยลงพมิพโ์ฆษณำในหนงัสือพมิพ ์และ ส่งทำงไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวัผูถื้อหุน้แลว้ 
กำรประชุมของบริษัท   
       ท่ีประชุมไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตำมรำยงำนกำรประชุม.....................................................................เม่ือวนัท่ี.....................................................
ระหวำ่งเวลำ......................น.ถึงเวลำ......................น. ณ บำ้นเลขท่ี............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................มีผูถ้ือหุน้เขำ้ประชุมจ ำนวน....................คนนบัจ ำนวนหุน้ได.้.................................หุน้ 
โดย.................................................................................................เป็นประธำนท่ีประชุม 
ค ำพพิำกษำ / ค ำส่ังศำล 
       ศำล................................................................................มีค ำพพิำกษำ / ค  ำสั่ง ในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียน ตำมคดี....................................................................
หมำยเลข..................................................................เม่ือวนัท่ี.............................................................. 
อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................................................................................................. 
และรำยกำรท่ีระบุในค ำขอและเอกสำรประกอบถูกตอ้งตำมควำมเป็นจริงทุกประกำร ทั้งน้ี จะส่งมอบเอกสำรขำ้งตน้ต่อนำยทะเบียนทนัทีท่ีประสงคจ์ะตรวจสอบ   
 

                                    ลงลำยมือช่ือผูช้  ำระบญัชี   

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

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

ขอรับรองวำ่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลำยมือช่ือต่อหนำ้ขำ้พเจำ้จริง                                                                      บนัทึกนำยทะเบียน 
เม่ือวนัท่ี.....................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี...........................................................................  

..................................................................................................                                 (ลงลำยมือช่ือ)......................................................................นำยทะเบียน                           
(.....................................................................……...................)                                                     (…………………………..…………………..)   
นำยทะเบียน/..............................................................................                                                     ประทบัตรำต ำแหน่ง 
         
 

ค ำเตือน  1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็แก่เจำ้พนกังำนมีควำมผดิตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ 137, 267 และ 268 
      2. นำยทะเบียนอำจเพิกถอนกำรจดทะเบียน ถำ้ปรำกฏวำ่ขอ้ควำมอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
         3. กำรไม่ยืน่ค  ำขอจดทะเบียนภำยในเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดจะมีควำมผดิตำม พ.ร.บ.ก ำหนดควำมผดิเก่ียวกบัห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั บริษทัจ ำกดั สมำคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
 



ที�                                                                                                                              สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
                                                                                                                                                                  ………………………………………                        

  หนังสือรับรอง 

ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วน / บริษทันี�ไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท……………….… 
.......................................เมื�อวนัที�.............................................ทะเบียนเลขที�…………..….………………….………ปรากฏขอ้ความ
ในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1.  ชื�อหา้งหุน้ส่วน / บริษทั “หา้งหุน้ส่วน / บริษทั................................................................................................................................” 
2.  หา้งหุน้ส่วน / บริษทันี�ไดเ้ลิกกนัแลว้ โดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเลิก เมื�อวนัที�...............................................................และ 
     รับจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เมื�อวนัที�.................................................................. 
3.  ผูช้าํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน / บริษทั นี�   มี.........................คน ตามรายชื�อดงันี�  
  (1)…………..………………………….…….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
   (2)…………..………………………….…….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 

 (3)…………..……………………….…..….…..……ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
 (4) …………..………………………….……………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
      โดยใหผู้ช้าํระบญัชีทุกคนกระทาํการร่วมกนั  เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปนี�  ไดก้าํหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนัได ้คือ                                          
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 
4.  สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  ตั�งอยูเ่ลขที� ……….……………………………………………………………………....….…...…… 
 ……………………………….……………………….………………………………………………………………………….… 
 ระบุภาษาองักฤษ…………………………….…………………………………………….……………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

 
 
                                        ออกให ้ณ วนัที� ………………………………………… 
 
 
           …………………………………………………………. 
          (……………………………….………………………...) 
                  นายทะเบียน 

 

 
 

ข้อควรทราบ 

1. หนงัสือนี� รับรองเฉพาะขอ้ความที�หา้ง/บริษทัไดน้าํมาจดทะเบียนไวเ้พื�อผลทางกฎหมายเท่านั�น ขอ้เทจ็จริงเป็นสิ�งที�ควรหาไวพิ้จารณาฐานะ   
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 



(ผูเ้ป็นหุน้ส่วนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วน / ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติพิเศษใหเ้ลิกบริษทั / ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั) 

(ที�ประชุมผูเ้ป็นหุน้ส่วน / ที�ประชุมผูถื้อหุ้น/ ศาล) (ตกลง/ลงมติ/มีคาํพิพากษาหรือคาํสั�ง) 

แบบ ลช. 2 

รายการจดทะเบียนเลกิ

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………..…………………………………….. 
ทะเบียนเลขที�………………….………….………………… 

 

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั…………………….....................………..………................ไดเ้ลิกกนั  ตั�งแต่วนัที�…….…..…….…………………
ดว้ยเหตุ………………………………………………………………………………………………...……………………………………....…… 

ในการเลิกหา้งหุน้ส่วน/บริษทันี�  ............................................................................ ได.้.............................................................................. 

เมื�อวนัที�.........................................................และตั�งผูช้าํระบญัชี จาํนวน ..........................คน ดงัต่อไปนี�  
ข้าพเจ้าผู้ชําระบัญชีทุกคนซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี%  ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี% เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(1)......................................................................................................................... อาย.ุ................ปี อาชีพ......................................................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 

อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง...............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

 (ลงลายมือชื�อ)……..……………………………...…..……… 

(2)......................................................................................................................... อาย.ุ...............ปี อาชีพ.......................................................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 

อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง...............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

 (ลงลายมือชื�อ)……..……………………………...…..……… 

(3)......................................................................................................................... อาย.ุ...............ปี อาชีพ.......................................................... 

ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 

อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง..............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

 (ลงลายมือชื�อ)……..……………………………...…..……… 

 โดยใหข้า้พเจา้ทกุคนกระทาํการร่วมกนั เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปนี�  ไดก้าํหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนัได ้คือ 
 ............................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 
สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  เลขรหสัประจาํบา้น  � � � �-� � � � � �-�  ตั�งอยูเ่ลขที�....................หมู่ที�............. 

ถนน................................................................ ตาํบล/แขวง...............................................................อาํเภอ/เขต........................................................
จงัหวดั........................................................................ หมายเลขโทรศพัท.์..........................................หมายเลขโทรสาร........................................... 
*E-mail……………………………………………………………….. 

(ลงลายมือชื�อ)…………………….………..………………………ผูช้าํระบญัชี 
 (………………………..……..………..………………..) 

 หนา้ ………. ของจาํนวน ….………หนา้  (ลงลายมือชื�อ)……..………………………………………นายทะเบียน 
 เอกสารประกอบคาํขอที� …………………………..…....……..  (…….….………...…………………………….)
* E-mail นี%ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกบันิติบุคคลอกีทางหนึ�งด้วย



ตัวอยางคําบอกกลาวเรียกประชุมใหญ 
ที่ลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองที่ 

 

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

 

              บริษัท....................................................จํากัด 
 

                  วันที่................เดือน.........................พ.ศ................ 
 

เร่ือง   เชิญประชุมผูถือหุน (สามัญ/วิสามัญ) คร้ังที่....................... 
 

เรียน   ทานผูถือหุน 
 

  ดวยคณะกรรมการของบริษัท    ไดลงมติใหเรียกประชุมผูถือหุน  (สามัญ/วิสามัญ)  
คร้ังที่..................ในวนัที่.................เดือน...............................พ.ศ....................  เวลา ..........................
ณ สํานักงานของบริษัท  เลขที่...............................................................................................................
โดยมีระเบยีบวาระการประชุมดังตอไปนี้  คือ 

  วาระที่ 1............................................................................ 
 

  วาระที่ 2............................................................................ 
 

  วาระที่ 3............................................................................ 
 

  ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนไปประชุมตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาว
ขางตน  หากทานไมสามารถจะไปประชุมดวยตนเองได  โปรดทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนไป
ประชุมแทนดวย  จะขอบคณุมาก 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                   (ลงชื่อ).................................................... 
 

                                                                             (....................................................) 
                                                                                               กรรมการ 
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