
 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์
เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  หน่วยราชการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ  ซ่ึงได้แก่  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสรรพากร  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
และสํานักงานประกันสังคม  จึงได้บูรณาการในการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ  
และเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองนิติ บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Certificate)  ขึ้นอีกวิธีหนึ่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  ประกอบกับความในข้อ  ๑  และข้อ  ๕  
แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ลงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๓๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกวา่  “ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๗)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  

ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  และ  (๓)  ของข้อ  ๓  แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์  ฉบับที่  ๕  

(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เรื่อง  กําหนดแบบพิมพ์  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๑)  รายการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้แบบ  บมจ.005  ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 
  (๓)  คําขอจดทะเบียนให้ใช้แบบ  บมจ.101  ที่กําหนดไวท้้ายประกาศนี้” 
ข้อ ๕ ผู้ที่ประสงค์จะขอให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองรายการใดที่จดทะเบียนไว้ตามแบบ

คําขอ  บมจ .101  หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีตามแบบคําขอ  บมจ.102 
โดยออกเป็นหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ใช้แบบที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ คําขอจดทะเบียนหรือคําขอจดทะเบียนเลิกและชําระบัญชีที่ได้ยื่นไว้ต่อนายทะเบียน
ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนให้ถือว่าเป็นคําขอที่ได้ยื่น
ตามประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย ์



แบบ บมจ. 005 หนา ________ ของจํานวน ______หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ _____________  

  
 บริษัท ___________________________________________________________จํากัด (มหาชน) 

 ทะเบียนเลขท่ี_______________________________  

ไดจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทมหาชนจํากัด โดยมีรายการดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ทุนชําระแลวเปนเงินทั้งส้ิน _________________________________________________________________________บาท 

 ( __________________________________________________________________________ ) 

ขอ 2. จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ______________________________________________________________________ หุน 

 ( __________________________________________________________________________ ) 

โดยแยกออกเปน 

(ก) หุนที่ชําระคาหุนเปนตัวเงิน 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุรมิสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

(ข) หุนที่ชําระคาหุนดวยทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุรมิสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

(ค) หุนที่ชําระคาหุนดวยส่ิงอ่ืน นอกจากที่ระบุไวใน (ก) และ (ข) 

หุนสามัญ__________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

หุนบุรมิสิทธิ________________________________________หุน ( _____________________________________ ) 

 

มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตีราคาทรัพยสินและการชําระคาหุนตาม (ข) และ (ค) ดังเอกสารแนบ  

จํานวน ___________ แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ลงลายมือชื่อ) _________________________________________ ผูขอจดทะเบียน 

 ( _________________________________________ ) 

 



แบบ บมจ. 005 หนา ................. ของจํานวน .............หนา 
 เอกสารประกอบคําขอที่ ...........................  

 บริษัท ........................................................................................................................จํากัด (มหาชน) 

 ทะเบียนเลขที่................................................................ 

ขอ 3. กรรมการบริษทัมีจํานวน ....................... คน ซึ่งมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร ..............................คน และมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร 

 ........................................ คน ดังนี้ (กรณีกรรมการเปนชาวตางประเทศ ใหระบุชื่อและที่อยูเปนภาษาตางประเทศกํากับดวย) 

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

(   ) ชื่อ .............................................................................................................................................สัญชาติ.....................................................  
 เกิดวันที่..................... เดือน.....................................พ.ศ.......................................  อยูบานเลขที่ ...............................................................  
 หมูที่ ..........................ตรอก/ซอย .......................................................................... ถนน ............................................................................  
 ตําบล/แขวง ........................................................................................ อําเภอ/เขต ......................................................................................  
 จังหวัด .....................................................................................ประเทศ ......................................................................................................  

 (ลงลายมือชื่อ) ...........................................................................  

 

 (ลงลายมือช่ือ)............................................................................................ผูขอจดทะเบียน 

 (............................................................................................) 

หมายเหตุ  กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการใหลงลายมือชื่อเฉพาะกรรมการที่เขาใหม 



แบบ บมจ. 005  หนา..............ของจํานวน....................หนา  
เอกสารประกอบคําขอที่...............................  

บริษัท ...................................................................................... จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 

  

ขอ 4. กรรมการบริษัทซึ่งมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท และขอจาํกัดอํานาจตามทีร่ะบุไวในขอบังคับของบริษัท  

        4.1 ชื่อ และจํานวนกรรมการซึง่มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท มีดังตอไปนี้ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

4.2 ขอจาํกัดอาํนาจกรรมการตามทีร่ะบุไวในขอบังคับ มีดังตอไปนี ้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 

ขอ 5. รายละเอียดขอมูลเก่ียวกับลูกจางของบริษัท (เฉพาะกรณีจัดตั้งบริษัท) 
5.1 ปจจุบันมีลูกจางรวมทั้งสิ้น................................... คน    คาจางโดยประมาณเดือนละ .......................................บาท  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) สํานักงานแหงใหญ จํานวน.............................คน   
(2) สํานกังานสาขา ................จาํนวน ................ คน 

                   มีลูกจางทํางานตั้งแต 1 คนขึ้นไป เม่ือวันที่ ............... เดือน ..........................................ป.................................. 
 

5.2 ผูรบัเหมาชวงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามขอ 5.1)     �     มี        �    ไมมี 
              (ในกรณีมีผูรับเหมาชวง ระบุช่ือ ที่อยูของผูรับเหมาชวง ประเภทของงานที่รับเหมาชวงและจํานวนลูกจาง 

 ของผูรับเหมาชวงแตละราย) 
 (1).......................................................................................................................................................................... 
 (2).........................................................................................................................................................................   

 

 

 (ลงลายมือช่ือ) ...............................................................ผูขอจดทะเบียน 

                                          (............................................................... )  
 

 



แบบ บมจ. 005  หนา..............ของจํานวน....................หนา  
เอกสารประกอบคําขอที่...............................  

บริษัท ...................................................................................... จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขท่ี.............................................................. 
 

ขอ 6. สํานักงานของบริษัท  

6.1 สํานักงานแหงใหญ เลขรหัสประจําบาน     � � � �-� � � � � �-� ตั้งอยูเลขที่ .................................. 

อาคาร ........................................................ หองเลขที ่..................... ช้ันที่.............หมูบาน...................................................... 
หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ................................................................................... 
ตาํบล/แขวง  ..............................................  อําเภอ/เขต  .......................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย .................................. หมายเลขโทรศัพท .........................................หมายเลขโทรสาร ...................................... 
E-mail ................................................. 
 

6.2 สํานักงานสาขาของบริษัทมีจํานวน ............................ แหง ดังตอไปนี้ 

สาขาที่ ....................... เลขรหัสประจําบาน         � � � �-� � � � � �-�  ตั้งอยูเลขที่ ................................ 

อาคาร ........................................................ หองเลขที ่..................... ช้ันที่............ หมูบาน. .................................................... 

หมูที่ ................ ตรอก/ซอย ........................................................ ถนน ................................................................................... 

ตาํบล/แขวง  ..............................................  อําเภอ/เขต  .......................................จังหวัด....................................................... 

ประเทศ....................................................... รหัสไปรษณีย .................................. หมายเลขโทรศัพท ..................................... 

หมายเลขโทรสาร......................................... E-mail ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  (ลงลายมือช่ือ) ...............................................................ผูขอจดทะเบียน 

                                           (............................................................... )  

 



 

 

คําขอจดทะเบียน  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

เฉพาะเจาหนาที่ 
คําขอที ่

บริษัท_______________________________________________ จํากดั (มหาชน)  
รับวันที่  
ทะเบียนเลขที ่

ผูขอจดทะเบียน 

ขาพเจา __________________________________________________________________________  ผูเร่ิมจัดตั้งบริษัท/กรรมการบริษัท  
ที่อยูและสถานที่ตดิตออยูเลขที_่___________ หมูที่ ______ ตรอก/ซอย____________________________________________________ 
ถนน ____________________________ ตําบล/แขวง__________________________อําเภอ/เขต _______________________________ 
จังหวัด ___________________________________ ประเทศไทย โทร. ____________________________________________________ 

ขอ 
จดทะเบียน 

 
 หนังสือบริคณหสนธิ ตามมาตรา 19  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิกอนจดทะเบียนเปนบริษัท ขอ___________ ตามมาตรา 19 หรือมาตรา 20  
 จัดตั้งบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 39   
 เปลี่ยนแปลงกรรมการ ตามมาตรา 40 (เขา ___________ คน ออก ________ คน)  
 เปลี่ยนแปลงชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมอืชื่อแทนบริษัทและขอจํากัดอํานาจกรรมการ ตามมาตรา 40 
 เปลี่ยนแปลงสํานักงาน (สํานักงานใหญ/สํานักงานสาขาที่_______________) ตามมาตรา 40 หรือมาตรา 48 
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 (ชื่อบริษัท) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ตามมาตรา 31  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 (เพิ่มทุน/ลดทนุจดทะเบียน) ตามมาตรา 136 หรือมาตรา 140  
 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 5 (จังหวัดที่ตั้งสํานักงาน) ตามมาตรา 31 
 มติลดทุน ตามมาตรา 139 เปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว (เพิม่ทุน/ลดทุน) ตามมาตรา 138 หรือมาตรา 142  
 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับ (ขอ____________ ) ตามมาตรา 31  
 ควบบริษัท ตามมาตรา 151  
 แปรสภาพบริษัทเอกชนเปนบริษัทมหาชนจํากัด ตามมาตรา 183  
 อื่นๆ__________________________________________________________________________________________ 

ขอมีเลข
ประจําตัว 

 ขอมีเลขประจาํตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร  โดยขอใหจัดสงบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรไปท่ีสํานกังานแหงใหญ 
ของบริษัทตามท่ีไดจดทะเบียนไว 

 ขอมีเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
 ขอสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจางตั้งแต 10 คน ขึ้นไป) 

ขอ 
จดทะเบียน 

ตาม 

 
 

 มติที่ประชุม                      คณะกรรมการ               สามัญผูถือหุน                วสิามัญผูถือหุน     คร้ังที่ _________________  
 ประชุมเมื่อวันที่  _________________________________  
 ใบลาออกจากตําแหนงกรรมการของ___________________________________________________________________________ 
ลงวันที่ ________________________ ถึงบริษัทเมื่อวันที่ ___________________________________________________________ 

 ใบมรณบัตรของ _______________________________________________ เลขที่ ______________________________________  
 ลงวันที่ ___________________________________________________ ออกให ณ ______________________________________ 

 อื่น ๆ  ___________________________________________________________________________________________ 
                                  
                                   คาํรับรองของผูรับรองลายมือช่ือ          
ขอรับรองวา ผูขอจดทะเบียน/ผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการของบริษัททุกคนไดลงลายมือ
ชื่อใน คําขอจดทะเบียน/เอกสารประกอบการจดทะเบียนตอหนาขาพเจาจริง              

         _________________________ 

( ____________________________________________ )  
นายทะเบยีน/ทนายความ/ผูสอบบัญช ี

ทะเบียนผูรับรองลายมือชื่อ เลขที่ _______________  

ขาพเจาขอรับรองวาการจดทะเบยีนครั้งนี้ไดดําเนินการถูกตองครบถวนตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัท และรายการที่ระบุในคําขอจดทะเบียน 
ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
                                  วันที่  __________________________ 
                      ลายมือชื่อผูเร่ิมจัดตั้ง/กรรมการ/ผูขอจดทะเบียน 

  
____________________________________________ 

( ___________________________________________ )  

บันทึก 
การจดทะเบียน 

บันทึกการจดทะเบียน  
ไดรับคาธรรมเนียมแลว จาํนวน ___________________________ บาท  
และรบัจดทะเบียน เมื่อวันที่ ________________________________ 

 
ลงชื่อ ___________________________________________ พนักงานเจาหนาที ่

                                           ( __________________________________________ ) 
                                  ลงชือ่ __________________________________________  นายทะเบียน 
                                           ( __________________________________________ )  

 

แบบ บมจ. 101 



ที ่                                                                        กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์
                                                                                                                                                                         
              
                                            หนังสอืรับรอง 

 

 ขอรับรองวา่บรษัิท ....................................................................................................... จํากดั(มหาชน)        
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั  เมือ่วนัที ่ .......................................................... 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ..................................................... ไดรั้บเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 
เลขที ่..........................................................  และเลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
เลขที ่............................................. ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ณ วนัออกหนังสอืนี ้ดงันี ้ 
 
1. กรรมการของบรษัิทมจํีานวน ......................  คน  คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  
 

2. อํานาจกรรมการและขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ 
2.1 ชือ่และจํานวนกรรมการ ซึง่มอํีานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื .................................................................  

                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

2.2 ขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ คอื ...............................................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3. ทนุ     
3.1 ทนุจดทะเบยีน ....................................... บาท (................................................................................) 
3.2 ทนุชําระแลว้ .......................................... บาท (................................................................................) 

  4. สํานักงานใหญข่องบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที.่..………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

5. วัตถุทีป่ระสงคข์องบรษัิทมหาชนจํากัดนี้ม…ี…..…....ขอ้   ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทา้ยหนังสอืรับรองนี้        
   จํานวน.…………แผน่ โดยมลีายมอืชือ่นายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสาร และประทบัตรากรมพัฒนาธรุกจิการคา้เป็นสําคญั   
 
 

  ออกให ้  ณ   วนัที ่............................................................ 
 

 
 ................................................................................. 

 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบยีน 

 



ที ่                                                                      กรมพัฒนาธรุกจิการคา้  กระทรวงพาณชิย ์
                                                                                                                                                                         
              
                                            หนังสอืรับรอง 

 
 ขอรับรองวา่บรษัิท ....................................................................................................... จํากดั(มหาชน)        
ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชนจํากดั  เมือ่วนัที ่ .......................................................... 
ทะเบยีนนติบิคุคลเลขที ่ ..................................................... ไดรั้บเลขประจําตวัผูเ้สยีภาษีอากร  ตามประมวลรัษฎากร 
เลขที ่..........................................................  และเลขทีบ่ญัชนีายจา้ง ตามพระราชบญัญัตปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 
เลขที ่............................................. ปรากฎขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบยีนนติบิคุคล ณ วนัออกหนังสอืนี ้ดงันี ้ 
 
1. กรรมการของบรษัิทมจํีานวน ......................  คน  คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  

2. อํานาจกรรมการและขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ 
2.1 ชือ่และจํานวนกรรมการ ซึง่มอํีานาจลงลายมอืชือ่แทนบรษัิท คอื .................................................................  

                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
                     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

2.2 ขอ้จํากดัอํานาจกรรมการ คอื ...............................................................................................................               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 3. ทนุ     
3.1 ทนุจดทะเบยีน ....................................... บาท (................................................................................) 
3.2 ทนุชําระแลว้ .......................................... บาท (................................................................................) 

  4. สํานักงานใหญข่องบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที.่..………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

5. วัตถุทีป่ระสงคข์องบรษัิทมหาชนจํากัดนี้ม…ี…..…....ขอ้  ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทา้ยหนังสอืรับรองนี้     
จํานวน.…………แผน่   โดยมลีายมอืชือ่นายทะเบยีนซึง่รับรองเอกสารเป็นสําคญั   

 

 
  ออกให ้  ณ   วนัที ่............................................................ 

 
 

 ................................................................................. 
 

      (................................................................................) 
                      นายทะเบยีน 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

กรมพัฒนาธุรกจิกาคา้  Department of Business Development 

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Department of Business Development

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

 

 

 
ที่                                                                                                    กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
                                                                                                                                    

              

                                              หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองวา บรษัิท ………………………………………………………………………………………………… จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  .................................. ไดจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชบีริษัท ตามกฎหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจํากัด 
โดยมีรายการทีไ่ดจดทะเบียนไว ดังน้ี   
 
1. นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันที่  ............................... 
    และรับจดทะเบียนเสรจ็การชําระบัญชี เม่ือวันที่   ................................  
2. ผูชําระบัญชขีอง บริษัท  มี จํานวน ............... คน ดังน้ี คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  

3. ในกรณีที่มีผูชําระบัญชหีลายคน ผูชําระบัญชีแตละคนจะกระทําการใดๆ โดยลําพังได ในกรณีดังตอไปนี้ 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
  4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขที่  ………………………...……..………………………………………………………………… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  
  ออกให   ณ   วันที่ ............................................................ 

 
 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Department of Business Development

Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

 

 

 
ที่                                                                                                    กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
                                                                                                                                    

              

                                              หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองวา บรษัิท ………………………………………………………………………………………………… จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่  .................................. ไดจดทะเบียนเลิกและชาํระบัญชบีริษัท ตามกฏหมายวาดวยบรษัิทมหาชนจํากัด 
โดยมีรายการทีไ่ดจดทะเบียนไว ดังน้ี   
 
1. นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกบริษัท เม่ือวันที่  ............................... 
    และรับจดทะเบียนเสรจ็การชําระบัญชี เม่ือวันที่   ................................  
2. ผูชําระบัญชขีอง บริษัท  มี จํานวน ............... คน ดังน้ี คอื 

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  

3. ในกรณีที่มีผูชําระบัญชหีลายคน ผูชําระบัญชีแตละคนจะกระทําการใดๆ โดยลําพังได ในกรณีดังตอไปนี้ 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
  4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขที่  ………………………...……..………………………………………………………………… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  
  ออกให   ณ   วันที่ ............................................................ 

 
 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 
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