
 

 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 
ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 15) 

พ.ศ. ๒๕60 
 

 โดยที่เป*นการสมควรปรับปรุงแบบพิมพ-การจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทจํากัด          
เพ่ือการจัดเก็บข�อมูลชื่อหรือท่ีอยู�เว็บไซต- (URL) ของนิติบุคคล ท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจพาณิชย-อิเล็กทรอนิกส-           
(e-Commerce) สําหรับการส�งเสริมพัฒนาและกํากับดูแลการประกอบธุรกิจดังกล�าวตามนโยบายของรัฐบาล 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข�อ ๓ วรรคสาม และข�อ 4 แห�งกฎกระทรวงจัดต้ังสํานักงานทะเบียน
หุ�นส�วนบริษัท แต�งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ-และวิธีการในการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย- นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต�อไปนี้ 

 ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียน
ห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. 2560” 

 ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 เป*นต�นไป               

 ข�อ 3 ให�ยกเลิกแบบ หส. 2 และแบบ บอจ. 3 แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วน
บริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2559 และให�ใช�
แบบ หส. 2 และแบบ บอจ. 3 แนบท�ายระเบียบนี้แทน 

 ข�อ 4 คําขอจดทะเบียนของห�างหุ�นส�วนและบริษัทจํากัด ซ่ึงได�ยื่นขอจดทะเบียนไว�ก�อนวันท่ี
ระเบียบนี้ใช�บังคับ ให�เป*นไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู�ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น 

  ข�อ 5 แบบคําขอจดทะเบียนท่ียื่นนับแต�วันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับ ผู�ขอจดทะเบียนจะใช�แบบพิมพ-
ตามข�อ 4 ในการยื่นขอจดทะเบียนต�อไปได�จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

                     ประกาศ ณ วันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2560 

                               บรรจงจิตต-  อังศุสิงห- 
      อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค�า  

  นายทะเบียนกลาง 



แบบพิมพ�ที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 

ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบบัที่ 15) พ.ศ. 2560 

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

 

แบบ หส. 2 แบบ บอจ. 3   



แบบ หส. 2 
 รายการจดทะเบียน 

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

 

 ขอ้ 1.   ชื�อหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน.................................................................................................................................................” 
เขียนเป็นภาษาองักฤษ  ดงันี$ .................................................................................................................................................................................. 
 ขอ้ 2.    หา้งนี$ เป็นหา้งหุน้ส่วน  สามญันิติบุคคล/จาํกดั วตัถุที�ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนมี..................ขอ้ ดงัปรากฏใน  แบบ ว.  ที�แนบ 
 ขอ้ 3.   สาํนกังานของหา้งหุน้ส่วน  มี..........................แห่ง  คือ 

สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-�  ตั$งอยูเ่ลขที�.................อาคาร.......................................................
หอ้งเลขที� ................ ชั$นที�.................... หมู่บา้น................................................ หมู่ที�................ ตรอก/ซอย....................................................... 
ถนน........................................................... ตาํบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต...............................................................
จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย ์........................................หมายเลขโทรศพัท.์..........................................................
หมายเลขโทรสาร.......................................................................*E-mail.............................................................................................................. 
ชื�อหรือที�อยูเ่วบ็ไซต ์(URL) ที�ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงันี$  
1.......................................................................................................... 2...............................................................................................................  

สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-�  ตั$งอยูเ่ลขที�.................อาคาร.......................................................
หอ้งเลขที� ................ ชั$นที�.................... หมู่บา้น................................................ หมู่ที�............... ตรอก/ซอย........................................................ 
ถนน........................................................... ตาํบล/แขวง.....................................................อาํเภอ/เขต.................................................................
จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย ์.....................................หมายเลขโทรศพัท.์.............................................................
หมายเลขโทรสาร........................................................................E-mail.............................................................................................................. 
 ขอ้ 4.   ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วนมีจาํนวน.........................คน ดงันี$  

(ก) ชื�อ  อาชีพ  ที�อยู ่ และสิ�งที�นาํมาลงหุน้ของหุน้ส่วนจาํพวกไม่จาํกดัความรับผดิ  จาํนวน.......................คน  มีดงันี$  
ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ งได้ลงลายมือชื อไว้นี( ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี( เพื อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
(1)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................ 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�...........................................................................
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 
 

       (ลงลายมือชื�อ).................................................................................. 
(2)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 
 

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

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

หนา้………….ของจาํนวน………………หนา้                                         (ลงลายมือชื�อ)……………….……………………...…นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที� ……..………………….…………….…..                           (……………….……………………………...)     
* E-mail นี(ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและตดิต่อกบันิตบุิคคลอกีทางหนึ ง และในกรณีที มีการระบชืุ อหรือที อยู่เวบ็ไซต์ (URL) ที ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี(ด้วย

 

 

 

 



แบบ หส. 2 
 

(ข) ชื�อ  อาชีพ  ที�อยู ่ และสิ�งที�นาํมาลงหุน้ของหุน้ส่วนจาํพวกจาํกดัความรับผิด  จาํนวน…………..คน  มีดงันี$  
ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ งได้ลงลายมือชื อไว้นี( ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที ได้ระบุ

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี( เพื อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
(1)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 

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

(2)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 

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

(3)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 

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

(4)   ......................................................................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
 ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�..............ถนน.......................................................ตาํบล/แขวง..........................................................
อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั................................................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
อาชีพ.........................................ยี�หอ้..........................ลงหุน้ดว้ย...........................................จาํนวนทั$งสิ$น..........................................บาท  
(ส่วนลงหุน้เดิมจาํนวน..........................................................บาท  เพิ�ม / ลด จาํนวน.....................................................บาท) 

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

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

หนา้………..ของจาํนวน………………….หนา้          หา้งหุน้ส่วน……………………………………………………………. 
เอกสารประกอบคาํขอที�…………………………..…………….      (ลงลายมือชื�อ)………………………………………...นายทะเบียน 
                       (……………….……………….……………...)     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ หส. 2 
  
 ขอ้ 5.   หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วน มี ……………….. คน ตามรายชื�อดงัต่อไปนี$  

(1)  ....................................................................................  (2)  ....................................................................................... 
(3)  ....................................................................................  (4)  ....................................................................................... 
(5)  ....................................................................................  (6)  .......................................................................................

ขอ้ 6.   ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงันี$          
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

...................................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 7.   ตราของหา้งหุน้ส่วน  มีดงัที�ประทบัไวนี้$  
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 8.    รายการอื�น ๆ ที�เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  มีดงันี$
.......................................................................................................................................................................................... 

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

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

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 รายการจดทะเบียนนี$ทาํขึ$นโดยความตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน  เมื�อวนัที�............................................................................ 
 
 
 
 
 
 
  
 

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

 
หนา้…………..ของจาํนวน……………หนา้                                หา้งหุน้ส่วน………………..…………………………………….……. 
เอกสารประกอบคาํขอที� …………………………….…………        (ลงลายมือชื�อ)…………………..……………………นายทะเบียน            
                                      (……………….……………………………...)     



(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยี�สิบห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

 

แบบ บอจ. 3 

รายการจดทะเบียนจัดตั�ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จาํกดั 

ทะเบียนเลขที� ……………………………………….. 

(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 

ขอ้ 1.  จาํนวนหุน้ทั)งสิ)นซึ�งไดมี้ผูเ้ขา้ชื�อซื)อหรือไดจ้ดัออกใหแ้ลว้ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

เป็นหุน้สามญั ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้บุริมสิทธิ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

 ขอ้ 2.  จาํนวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า)  ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ………..บาท) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซึ�งออกใหเ้หมือนหนึ�งวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ…….….บาท)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 

 ขอ้ 3.  จาํนวนเงินที�ไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ที�ลงเงิน) คือ 
ก. หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ……………..….บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
และ ซึ�งตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ………………...บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

 ขอ้ 4.  จาํนวนเงินที�ไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั)งสิ)น คือ 
ก.  หุน้สามญั ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ …………………..บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้              …..………………บาท 

และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ………………….บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
ข.  หุน้บุริมสิทธิ ซึ�งตอ้งลงเงินหุน้ละ ……………………...บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
และ ซึ�งตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ……….………..…บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้                ………………..…บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้ที�ไดรั้บไวแ้ลว้รวมทั)งสิ)น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……) 

ขอ้ 5.  ชื�อ และที�อยู ่ของกรรมการทุกคนของบริษทั จาํนวน ……………………คน ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที�แนบ 

ขอ้ 6.  จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทั คือ 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

หนา้ …………ของจาํนวน ………….หนา้                            (ลงลายมือชื�อ) ………………………………………….นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที� ………………………….………….                     (……….….…..…….….…………………….) 



 

แบบ บอจ. 3 
 
 

 ขอ้ 7.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม/ีไม่ม ี กาํหนดอาย…ุ…………………………………………………..…...…………………..………… 

 ขอ้ 8.  สาํนกังานของบริษทั มี …………………แห่ง คือ 

สาํนกังานแห่งใหญ่ เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�.............. ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์.......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................*E-mail..................................................................................................................................... 
ชื�อหรือที�อยูเ่วบ็ไซต ์(URL) ที�ใชใ้นการประชาสมัพนัธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงันี)  
1......................................................................................................... 2.................................................................................................................  

สาํนกังานสาขา (1) เลขรหสัประจาํบา้น ����-������-� ตั�งอยูเ่ลขที�.......................อาคาร..................................................... 
หอ้งเลขที� ..................... ชั�นที�.............. หมู่บา้น...................................................... หมู่ที�............. ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน......................................................... ตาํบล/แขวง..................................................................อาํเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมายเลขโทรศพัท.์......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail...................................................................................................................................... 

 ขอ้ 9.  รายการอยา่งอื�นซึ�งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ มีดงันี)   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

 ขอ้ 10.  ตราของบริษทั มีดงัที�ประทบัไวนี้)  

 

 

 

 

 

 ขอ้  11.  บริษทันี)ตั)งขึ)นโดย  ม ี/ ไม่ม ี ขอ้บงัคบั 

 

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

หนา้ …………ของจาํนวน ………..หนา้                     บริษทั ……………………..………………………………จาํกดั 
เอกสารประกอบคาํขอที� ………..……………………….……      (ลงลายมือชื�อ)…………..….…….…………….……นายทะเบียน 
                                        (...............................................................................) 
* E-mail นี�ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ+ง และในกรณีที+มีการระบุชื+อหรือที+อยู่เว็บไซต์ (URL) ที+ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือประกอบธุรกจิพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี�ด้วย 


