
แบบ ลช. 1 
 
คําขอที่..................................                                    สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท 
รับวันที่..................................                                         ..................................................... 
                                                                 คําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชี 

หางหุนสวน / บริษัท .............................................................................................................. 
ทะเบียนเลขท่ี................................................................ 

ขาพเจาขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ดังตอไปนี้ 
 เลิกหางหุนสวน / บริษัท และอํานาจของผูชําระบัญชี                          แกไขเพิ่มเติมอํานาจของผูชําระบัญชี 
        แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี                                    ตั้ง / เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี 
 เสร็จการชําระบัญชี 
โดยไดแนบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถวนตามระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนฯ  
รวม................แผน 

ขาพเจาขอรับรองวาการจดทะเบียนครั้งนี้ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามกฎหมาย (และขอบังคับของบริษัท กรณีเปนบริษัทจํากัด)  ดังนี้ 
สัญญาของหางหุนสวน / ขอตกลง หรือ มติที่ประชุมของผูเปนหุนสวน 
       ผูเปนหุนสวนทุกคนตกลงใหเลิกหางหุนสวนตามสัญญา / ขอตกลง หรือ มติที่ประชุมของผูเปนหุนสวนทุกคน เมื่อวันที่...................................... 
มีผลใชบังคับวันที่.....................................................................  
       ที่ประชุมของผูเปนหุนสวนไดมีมติในเรื่องที่ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่................................................................................. 
การบอกกลาวนัดประชุมของบริษัท 
     ไดบอกกลาวนัดประชุม สามัญผูถือหุน / วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่...............................................ลงวันที่................................................................... 
โดยลงพิมพโฆษณาในหนังสือพิมพ และ สงทางไปรษณียตอบรับ / สงมอบใหแกตัวผูถือหุนแลว 
การประชุมของบริษัท   
     ที่ประชุมไดมีมติในเรื่องที่ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................เมื่อวันที่.........................................................
ระหวางเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บานเลขที่............................................................................................................................... 
.......................................................................................................มีผูถือหุนเขาประชุมจํานวน..................คนนับจํานวนหุนได.............................หุน  
โดย..........................................................................................เปนประธานที่ประชุม       
คําพิพากษา / คําสั่งศาล 
       ศาล.................................................................มีคําพิพากษา / คําสั่ง ในเรื่องที่ขอจดทะเบียน ตามคดี.......................................................................
หมายเลข..................................................................เมื่อวันที่.............................................................. 
อ่ืน ๆ        
      .................................................................................................................................................................................................................................. 
และรายการที่ระบุในคําขอและเอกสารประกอบถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ ทั้งนี้ จะสงมอบเอกสารขางตนตอนายทะเบียนทันทีที่ประสงค
จะตรวจสอบ   
                               ลงลายมือชื่อผูชําระบัญชี   

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

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

ขอรับรองวาผูขอจดทะเบียนไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง                                                            บันทึกนายทะเบียน 
……..เมื่อวันที่.....................................................................................                         รับจดทะเบียน ณ วันที่...................................… ...................... 

...................................................................................................                      (ลงลายมือชื่อ)…….....…...................................................นายทะเบียน                          
(.....................................................................……....................)                                       (…………………….…………………………...)  
นายทะเบียน/..............................................................................                                            ประทับตราตําแหนง 
          คําเตือน   1.  ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถาปรากฏวาขอความอันเปนสาระสําคัญที่จดทะเบียนไมถูกตองหรือเปนเท็จ 
                 3.  การไมยื่นคําขอจดทะเบียนภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กําหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน  
                      หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 

 



ท่ี                                                                                                                                                                 สาํนกังานทะเบียนหุน้สวนบริษทั่
                            .………………………………………                     

 

  0หนังสือรับรอง 
 ขอรับรองวาหา้งหุน้สวน่ ่  / บริษทันีไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท้ ่ ………………. 

.......................................เม่ือวนัท่ี……………..……...…………….ทะเบียนเลขท่ี………………………….………ปรากฏขอ้ความในรายการ

ตามเอกสารทะเบียน ณ วนัออกหนงัสือนี  ดงันี้ ้  
1.  ช่ือหา้งหุน้สวน่  / บริษทั “หา้งหุน้สวน่  / บริษทั................................................................................................................................” 
2.  หา้งหุน้สวน่  / บริษทันีไดเ้ลิ้ กกนแลว้ โดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเลิกเม่ือวนัท่ีั ...............................................................และ 

           รับจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี.................................................................. 
ผูช้าํระบญัชีของ หา้งหุน้สวน่  / บริษทั นี ้  มี.........................คน ตามรายช่ือดงัน้ี 3.  

           (1)…………..………………………….………………….…..  (2)………………….………………………………………….… 
           (3)……………………….…………………………………….  (4)………….……………………………………………………. 
           โดยใหผู้ช้าํระบญัชีทุกคนกระทาํการรวมกน  เวน้แตการดงักลาวตอไปนี ไดก้าหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนได ้คือ่ ั ่ ่ ่ ํ ั้                                           
                   ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
           …………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

            ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  ตงัอยเูลขท่ี ้ ่ …………………………………………………………………………………...…….… 4.   
        ……………………………………………………….……………………………………………………………………............. 

 

               ออกให ้ณ วนัท่ี ……………………………..………………………...… 

 

 

           …………………………………………………………. 

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

                  นายทะเบียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อควรทราบ 
1. หนงัสือนีรับรองเฉพาะขอ้ความท่ี้ หา้ง/บริษทัไดน้าํมาจดทะเบียนไวเ้พื่อผลทางกฎหมายเทานนั ข้่ ้ อเทจ็จริงเป็นสิงท่ีควรหาไวพ้ิจารณาฐานะ  ่  
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวาขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไมถกูตอ้งหรือเป็นเทจ็่ ่  


	
	                                                                หนังสือรับรอง 
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