
                         

แบบแสดงรายการเกียวกบัการประกอบธุรกจิของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณชิย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515) 
ตามพระราชบัญญตัิทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 2499 ยืนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

ขอ้ 1.  ชื	อหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั.........................................................................................................................................................................  

ทะเบียนเลขที	    �-��-�-���-�����     -�   วนัที	จดทะเบียน  �   จดั ตั ง  �    เปลี	ยนแปลง..............................................
ขอ้ 2.  ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท   ทุนชาํระแลว้.............................................................................บาท 

จาํนวนหุน้ทั งหมด (เฉพาะบริษทั)...........................................หุน้   มูลค่าหุน้ละ (เฉพาะบริษทั)......................................................บาท 
ขอ้ 3.  สญัชาติผูถื้อหุน้หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน และจาํนวนหุน้ที	ถือ (เฉพาะบริษทั) หรือส่วนที	ลงทุน (เฉพาะหา้งหุน้ส่วน) 

ไทย  ....................  คน  รวม ..........................   หุน้/บาท  สญัชาติอื	น (ระบุ) .............................. คน  รวม ............................. หุน้/บาท 
ขอ้ 4.  ปัจจุบนัมีลูกจา้งรวมทั งสิ น................................คน ค่าจา้งโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดงันี  

(1) สาํนกังานแห่งใหญ่ จาํนวน................................. คน  (2) สาํนกังานสาขา............................................ จาํนวน........................... คน 
 มีลูกจา้งทาํงานตั งแต่ 1 คนขึ นไป เมื	อวนัที	 ................. เดือน............................................ ปี .............................. 

ขอ้ 5.  ผูรั้บเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามขอ้ 4.)     �     มี        �    ไม่มี 
 (ในกรณีมีผูรั้บเหมาช่วง ระบุชื	อ ที	อยูข่องผูรั้บเหมาช่วง ประเภทของงานที	รับเหมาช่วงและจาํนวนลูกจา้งของผูรั้บเหมาช่วงแต่ละราย) 
(1)........................................................................................................................................................................................................... 

 (2)........................................................................................................................................................................................................... 
ขอ้ 6.  โปรดทาํเครื	องหมาย  � ในช่อง         หนา้หมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้งครบถว้นใตห้วัขอ้ สินคา้/บริการ 

 หมวดกจิกรรม 
เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง      การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิต ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํ า และระบบการปรับอากาศ 
การจดัหานํ า การจดัการนํ าเสียและของเสีย          การก่อสร้าง 
รวมถึงกิจกรรมที	เกี	ยวขอ้ง         การขนส่งและสถานที	เก็บสินคา้            
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ ที	พกัแรมและบริการดา้นอาหาร  
ขอ้มูลข่าวสารและการสื	อสาร            กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั  
กิจกรรมเกี	ยวกบัอสงัหาริมทรัพย ์ กิจกรรมวชิาชีพวทิยาศาสตร์และกิจกรรมทางวชิาการ 

 กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน           การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ 
 การศึกษา           และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั      
กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห์         ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ        
กิจกรรมการบริการดา้นอื	นๆ กิจกรรมการจา้งงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้ 

  กิจกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก            และบริการที	ทาํขึ นเองเพื	อใชใ้นครัวเรือน  
 ระบุสินค้า/บริการทีประกอบการ  รหสั 

1..................................................................................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................................................................................... 

 (รหสัประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ชื(อ www.dbd.go.th ) 
          ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความที	ปรากฏในรายการขา้งตน้นี เป็นจริงทุกประการ 

ลงชื	อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 ( .......................................................................) 

ลงชื	อ.......................................................................  กรรมการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
    ( .......................................................................) 

วนัที	...................เดือน..............................................พ.ศ....................... 

 ����� 

�����

(ประทบัตราห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั) 

แบบ สสช.1 
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