ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. ๒๕๕7
__________________________________
โดยที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
เพื่อให้ฐานข้อมูลของกรมเป็นมาตรฐานสากลและสามารถใช้ในการวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน หรือเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก แบบ สสช. 1 แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ แบบ สสช. 1 แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๕ บรรดาคําขอของแบบ สสช.1 ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นแบบนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2557
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
(นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์)
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบพิมพ์ทนี่ ายทะเบียนกําหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั กลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557
-----------------------------------------------

แบบ สสช.1

แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ. 2515)
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยืน่ ต่ อนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท
ข้อ 1.

ชื่อห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ..........................................................................................................................................................................

ทะเบียนเลขที่ ---  

 วันที่จดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง................................
ข้อ 2. ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท ทุนชําระแล้ว.............................................................................บาท
จํานวนหุน้ ทั้งหมด (เฉพาะบริ ษทั )...........................................หุน้ มูลค่าหุน้ ละ (เฉพาะบริ ษทั )......................................................บาท
ข้อ 3. สัญชาติผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน และจํานวนหุ น้ ที่ถือ (เฉพาะบริ ษทั ) หรื อส่ วนที่ลงทุน (เฉพาะห้างหุน้ ส่ วน)
ไทย .................... คน รวม .......................... หุน้ /บาท สัญชาติอื่น (ระบุ) .............................. คน รวม ............................. หุน้ /บาท
ข้อ 4. ปัจจุบนั มีลกู จ้างรวมทั้งสิ้ น................................คน ค่าจ้างโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน................................. คน (2) สํานักงานสาขา............................................ จํานวน.......................... คน
มีลกู จ้างทํางานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เมื่อวันที่ ................. เดือน............................................ ปี ..............................
ข้อ 5. ผูร้ ับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามข้อ 4.)
มี ไม่มี
(ในกรณี มีผรู ้ ับเหมาช่วง ระบุชื่อ ที่อยูข่ องผูร้ ับเหมาช่วง ประเภทของงานที่รับเหมาช่วงและจํานวนลูกจ้างของผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละราย)
(1)..........................................................................................................................................................................................................
(2)..........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6. โปรดทําเครื่ องหมาย  ในช่อง หน้าหมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดให้ถกู ต้องครบถ้วนใต้หวั ข้อ สิ นค้า/บริ การ
หมวดกิจกรรม
เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํ้า และระบบการปรับอากาศ
การจัดหานํ้า การจัดการนํ้าเสี ยและของเสี ย
การก่อสร้าง
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
การขนส่ งและสถานที่เก็บสิ นค้า
การขายส่ งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
ที่พกั แรมและบริ การด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่ อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริ หารและบริ การสนับสนุน
การบริ หารราชการ การป้ องกันประเทศ
การศึกษา
และการประกันสังคมภาคบังคับ
กิจกรรมด้านสุ ขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริ การด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรื อน กิจกรรมการผลิตสิ นค้า
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
และบริ การที่ทาํ ขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรื อน
รหัส
ระบุสินค้ า/บริการทีป่ ระกอบการ

1..................................................................................................................................................................................... 
2.....................................................................................................................................................................................
(รหัสประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชื่อ www.dbd.go.th )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในรายการข้างต้นนี้เป็ นจริ งทุกประการ

(ประทับตราห้างหุน้ ส่ วนหรื อบริ ษทั )

ลงชื่อ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
ลงชื่อ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
วันที่...................เดือน..............................................พ.ศ.......................

