ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. ๒๕60
โดยที่เป:นการสมควรปรับปรุงแบบแสดงรายละเอียดและสาระสําคัญของขอมูลการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัทจํากัด เพื่อการจัดเก็บขอมูลชื่อหรือที่อยูเว็บไซต (URL) ของนิติบุคคล ที่ใชในการประกอบ
ธุร กิ จ พาณิ ช ยอิ เ ล็ กทรอนิกส (e-Commerce) สํ า หรั บ การสงเสริ มพัฒ นาและกํ า กับ ดู แลการประกอบธุ ร กิ จ
ดังกลาวตามนโยบายของรัฐบาล
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๓ วรรคสาม และขอ 4 แหงกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัท ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป:นตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกแบบ หส. 2 และแบบ บอจ. 3 แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริ ษัท ผานระบบจดทะเบี ยนนิติบุ คคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration) พ.ศ. 2560 และใหใชแบบ หส. 2 และแบบ บอจ. 3 แนบทายระเบียบนี้แทน
ขอ 4 คําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัด ซึ่งไดยื่นขอจดทะเบียนไวกอนวันที่
ระเบียบนี้ใชบังคับ แตนายทะเบียนรับจดทะเบียนตั้งแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหเป:นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บรรจงจิตต อังศุสิงห
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา
นายทะเบียนกลาง

แบบแสดงรายละเอียดและสาระสําคัญของขอมูลการจดทะเบียน
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
ผานระบบจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส$ (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-----------------------------

แบบ หส. 2

แบบ บอจ. 3

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่
”
ข้อ 1. ชื่อห้างหุน้ ส่ วน “ห้างหุน้ ส่วน
..
เขียนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนี้
ข้อ 2. ห้างนี้เป็ นห้างหุน้ ส่ วน สามัญนิติบุคคล/จากัด วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุน้ ส่ วนมี
ข้อ 3. สานักงานของห้างหุน้ ส่วน มี แห่ง คือ
สํานักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจําบ้าน--

ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ห้องเลขที่
ชั้นที่
หมู่บา้ น
ถนน.......................
ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต.......................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย ์ ........................................หมายเลขโทรศัพท์......................................
ชืหมาเลขโทรสาร.......
่อหรื อที่อยูเ่ ว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสั
มพันธ์หรื อ....*E-mail………
ประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงั นี้
--
1.
2.
สานักงานสาขา (1) เลขรหัสประจาบ้าน
ข้อ 4. ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนของห้างหุน้ ส่ วนมีจานวน
คน ดังนี้

(ก) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่ งที่นามาลงหุน้ ของหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิด จานวน
คน มีดงั นี้
ข้ าพเจ้ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อ°·Á¨È¦°·rไว้ นี้ ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
¸nÅo¦³»ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ

(1) ........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
- ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
(2) ........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
- ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)
เลขที่

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน้า………….ของจานวน………………หน้า
เอกสารประกอบคาขอที่
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
* E-mail นีใ้ ช้ ในการส่ งข้ อมูลข่ าวสารและติดต่ อกับนิตบิ ุคคลอีกทางหนึ่งด้ วย

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ

นายทะเบียน

นายทะเบียน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่

(ข) ชื่อ อาชีพ ที่อยู่ และสิ่ งที่นาํ มาลงหุน้ ของหุน้ ส่ วนจําพวกจํากัดความรับผิด จํานวน
มีดงั นี้
ข้ าพเจ้ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อ°·Á¨È¦°·rไว้ นี้ ยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
¸nÅo¦³»ไว้ ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ

(1)........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
- ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
(2)........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ...............................................
เลขที่
รอื่น่นๆๆ(ระบุ
(ระบุ))
- ถืถืออบับัตตรอื

่
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
(3)........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
- ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)
(3)........................................................อายุ..................ปี สัญชาติ................................................
เลขที่
- ถือบัตรอื
่น ๆ าตั
(ระบุ
)
รประจ
วประชาชนเลขที
่

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
หน้า………..ของจานวน………………….หน้า
เอกสารประกอบคาขอที่

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ห้างหุน้ ส่วน
อชืก่อส์)………………………………………...นายทะเบี
ยน
(ลายมือชื่อ(ลงลายมื
อิเล็กทรอนิ
)

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่
ข้อ 5.5. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วน มี
(1)
(3)
(5)
ข้อ 6.6. ข้อจากัดอานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นี้

คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(2)
(4)

ข้อ 7. ตราของห้างหุน้ ส่วน มีดงั นี้

ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี้

รายการจดทะเบียนนี้ทาขึ้นโดยความตกลงของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน เมื่อวันที่

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หน้า…………..ของจานวน……………หน้า
เอกสารประกอบคาขอที่

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

ห้างหุน้ ส่วน
(ลายมือชื่อ(ลงลายมื
อิเล็กทรอนิ
ส์)
อชื่อก)…………………..……………………นายทะเบี
ยน

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ……………………………………………………….………….จากัด
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………..
(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็ น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ ละ …….…………..…..….….…บาท)
ข้อ 1. จานวนหุน้ ทั้งสิ้นซึ่งได้มีผเู ้ ข้าชื่อซื้อหรื อได้จดั ออกให้แล้ว

……………………...หุน้ (……………….…….)
(ตัวอักษร)

(ตัวเลข)

เป็ นหุน้ สามัญ ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้ บุริมสิ ทธิ ……………………...หุน้ (……………….…….)
ข้อ 2. จานวนหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ ละ………..บาท)
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึ่งต้องให้ใช้เป็ นเงินจนเต็มค่า (ลงเงินเต็มมูลค่า)
และ ซึ่งออกให้เหมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้ว (ไม่ตอ้ งลงเงินเลย)
ได้ใช้แต่บางส่วนแล้ว หุน้ ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ ละ…….….บาท)

……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้
……………………...หุน้

ข้อ 3. จานวนเงินที่ได้ใช้แล้วแต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ ที่ลงเงิน) คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ

……………………..บาท (……………….…….)

และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ……………..….บาท ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้วหุน้ ละ
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึ่งต้องลงเงินเต็มมูลค่า ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ
และ ซึ่งต้องลงเงินเพียงหุน้ ละ ………………...บาท ได้ใช้เงินค่าหุน้ แล้ว หุน้ ละ

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

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

(อย่างน้อยร้อยละยีส่ ิ บห้า)

ข้อ 4. จานวนเงินที่ได้รับไว้เป็ นค่าหุน้ รวมทั้งสิ้น คือ
ก. หุน้ สามัญ ซึ่งต้องลงเงินหุน้ ละ …………………..บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

…..………………บาท

และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ………………….บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
ข. หุน้ บุริมสิ ทธิ ซึ่งต้องลงเงินหุน้ ละ ……………………...บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว
และ ซึ่งต้องลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ ละ ……….………..…บาท ได้รับเงินค่าหุน้ ไว้แล้ว

…………………..บาท
…………………..บาท
………………..…บาท

(เต็มมูลค่า)

จานวนเงินค่าหุน้ ที่ได้รับไว้แล้วรวมทั้งสิ้น ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……)
ข้อ 5. ชื่อ และที่อยู่ ของกรรมการทุกคนของบริ ษทั จานวน ……………………คน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ที่แนบ
ข้อ 6. จานวนหรื อชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริ ษทั คือ

(ลายมืออชืชื่อ่อ)……………………………………………..………………
อิเล็กทรอนิกส์)
(ลงลายมื
กรรมการผูข้ อจดทะเบียน
(…………..………………….……………………………..)

หน้า …………ของจานวน ………….หน้า
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………………….นายทะเบียน
(……….….…..…….….…………………….)
เอกสารประกอบคาขอที่ ………………………….………….
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ
กส์)
นายทะเบียน
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบ บอจ. 3

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ……………………………………………………….………….จากัด
ทะเบียนเลขที่ ………………………………………..
(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็ น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ ละ …….…………..…..….….…บาท)
ข้อ 7. บริ ษทั นี้ต้ งั ขึ้นโดย มี/ไม กาหนดอายุ……………………………………………………..…...…………………..…………
ข้อ 8. สานักงานของบริ ษทั มี …………………แห่ง คือ
สำนักงำนแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้ำน

ตั้งอยูเ่ ลขทีท่.......................อำคำร.....................................................
ี

ห้องเลขที่ ..................... ชั้นที่.............. หมู่บำ้ น...................................................... หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................................................... ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................................................... หมำยเลขโทรศัพท์..........................................
ชื่อหรื อที่อยูเ่ ว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรื อประกอบธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดงั นี้
หมำยเลขโทรสำร.................................................*E-mail…………….………….…………………….……………………………...……….
2.
1.
.......................อำคำร.....................................................
สห้ำนั
กงำนสำขำ
(1) เลขรหั
ำบ้ำนหมู่บำ้ น......................................................
ตั้งอยูเ่ ลขที
องเลขที
่ .....................
ชั้นสทีประจ
่..............
หมูท่ท่ ี ี่............. ตรอก/ซอย......................................................
ถนน......................................................... ตำบล/แขวง..................................................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด........................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................................................... หมำยเลขโทรศัพท์..........................................
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail…………….………….………………………………………………...……………..
ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี้

ข้อ 10. ตราของบริ ษทั มีดงั นี้

ข้อ 11. บริ ษทั นี้ต้ งั ขึ้นโดย มี / ไม่ มี ข้อบังคับ

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการผูข้ อจดทะเบียน

หน้า …………ของจานวน ………..หน้า
เอกสารประกอบคาขอที่ ………..…………………

……………………..……………………………
ลงลายมื
)…………..….
….…………….……นายทะเบียน
(ลายมื
อชื่ออิเอล็ชืก่อทรอนิ
กส์)

* E-mail นีใ้ ช้ ในการส่ งข้ อมูลข่ าวสารและติดต่ อกับนิตบิ ุคคลอีกทางหนึ่งด้ วย
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

