
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควร  แกไขปรับปรุงแบบพิมพใบทะเบียนพาณิชย  คําขอตรวจคัดสําเนา   
และรับรองสําเนาเอกสาร  และคําขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชยใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  อธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา  ออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการคา  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๒ ใบทะเบียนพาณิชยใหใช  แบบ  พค.  ๐๔๐๓  ทายประกาศนี้ 
ขอ ๓ คําขอตรวจดูเอกสาร  คําขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและรับรองสําเนาเอกสาร

เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย  คําขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย  ใหใชแบบบริการขอมูลธุรกิจ   
ทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ดุสิต  อุชุพงศอมร 

รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา 



                                 
 

            
                                                                                                                      
ทะเบียนเลขท่ี ..........................                                                                                      แบบ พค. 0403 
คําขอท่ี................................... 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
สํานักงานกลางทะเบียนพาณชิย 

ใบทะเบียนพาณิชย 
 

ใบสําคัญนี้ออกใหเพื่อแสดงวา 
 

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

ไดจดทะเบียนพาณิชย  ตามพระราชบัญญัติทะเบยีนพาณชิย พ.ศ.2499 
 

เม่ือวันท่ี..................................... 
 

ช่ือท่ีใชในการประกอบพาณิชยกิจ 
 

.......................................................................................................................... 
เขียนเปนอักษรโรมัน 

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

ชนิดแหงพาณิชยกิจ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 

ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 
 

เลขท่ี.....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................... 
 

                                                                   ออกให ณ วนัท่ี ............................................ 
 
 (................................................) 
               นายทะเบียน   



แบบบริการขอมูลธุรกิจ                
คําขอท่ี                                                         กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รับวันท่ี                                                                                                                                   

คําขอหนังสือรบัรอง/ตรวจคน/รับรองสําเนาเอกสาร/ใบแทน/ถายขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)                        อาชีพ 
ท่ีอยู                                                                                                           โทร. 
มีความประสงคขอขอมูลของ  ( โปรดทําเคร่ืองหมายในชอง        ตามรายการท่ีตองการ ) 
บริษัทจํากัด       หางหุนสวนจํากัด        หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล           บริษัทมหาชนจํากัด          ทะเบียนพาณิชย 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว       กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร              หอการคา                      สมาคมการคา 

 

ชื่อนิติบุคคล/ผูประกอบพาณิชยกิจ/หอการคา/สมาคมการคา 
ทะเบียนเลขท่ี/ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองเลขท่ี/คําขอท่ี 

 

     หนังสือรับรอง         รายการปจจุบัน        ชวง    จํานวน         ฉบับ (ฉบับละ รายการ) เปนจํานวนเงิน                 บาท 
 

บริษัทจํากัด 
(รายการละ 40 บาท) 

หางหุนสวนจาํกัด/สามญันิติบุคคล
(รายการละ 40 บาท) 

บริษัทมหาชนจํากัด 
(รายการละ 40 บาท) 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
(เร่ืองละ 100 บาท) 

    1.ชื่อกรรมการ 
    2.อํานาจกรรมการ 
    3.ทุนจดทะเบียน 
    4.สํานักงานใหญ     สาขา(ถามี) 
    5.วัตถุประสงค 
   6.รายการอ่ืนที่ใหประชาชนทราบ 

กรณีจดทะเบียนเลิก 
    7.ชื่อผูชําระบัญชี 
    8.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
    9.สํานักงานผูชําระบัญชี 

    1.ชื่อหุนสวนและเงินลงหุน 
    2.ชื่อหุนสวนผูจัดการ 
    3.ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ 
    4.สํานักงานใหญ      สาขา(ถามี) 
    5.วัตถุประสงค 
    6.รายการอ่ืนที่ใหประชาชนทราบ 
          กรณีจดทะเบียนเลิก 
    7.ชื่อผูชําระบัญชี 
    8.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
    9.สํานักงานผูชําระบัญชี 

    1.ชื่อกรรมการ 
    2.อํานาจกรรมการ 
    3.ทุนจดทะเบียน  
       และทุนชําระแลว 
    4.สํานักงานใหญ      สาขา 
    5.วัตถุประสงค 

กรณีจดทะเบียนเลิก 
    6.ชื่อผูชําระบัญชี 
    7.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
    8.สํานักงานผูชําระบัญชี 

    1.ชื่อที่ไดรับใบอนุญาต 
         /หนังสือรับรอง 
    2.ธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาต 
        /หนังสือรับรอง 
    3.สํานักงานใหญ      สาขา(ถามี) 
    4.ผูรับผิดชอบในประเทศไทย 
    5.รายการอ่ืนๆ 
     

 

     ตรวจคนเอกสาร    จํานวน              รายการ    เปนจํานวนเงิน                    บาท 
    เอกสารทางทะเบียน  รายละ 50 บาท (บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด) 
    งบการเงิน/บัญชีรายชื่อผูถือหุน รายละ 50 บาท (บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคาฯ) 
    การประกอบธุรกิจของคนตางดาว  รายละ 200 บาท              เอกสารทางทะเบียนหรืองบการเงินของหอการคา/สมาคมการคา คร้ังละ 5 บาท 
    ทะเบียนพาณิชย  คร้ังละ 20 บาท 

 

    รับรองสําเนาเอกสาร      จํานวน          รายการ (รวม        หนา) เปนจํานวนเงิน                            บาท 
  
    หนังสือบริคณหสนธิ      ฉบับจัดต้ัง  
          ฉบับลาสุดแกไข   
    ขอบังคับ    
    ดวงตรา    
    หนังสือนัดประชุม 
    รายงานการประชุม 

 
    งบการเงิน      ประจําป 
                     ณ วันเลิก 
    บัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับย่ืนไวลาสุด 
    หรือ 
    อ่ืนๆ     

     เอกสารทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 30 บาท 
     เอกสารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  หนาละ 100 บาท 
     เอกสารทางทะเบียน หรือ งบการเงิน ของ 
     หอการคา /สมาคมการคา   ฉบับละ 20 บาท 
    คําขอ 
    อ่ืนๆ 

 

     ใบแทน    ขอใหออกใบแทนดวยเหตุผลเนื่องจากใบเดิม       ชํารุด        สูญหาย  จํานวน 1 ฉบับ  เปนจํานวนเงิน      บาท 
     ใบสาํคัญแสดงการจดทะเบยีน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล ฉบับละ 100 บาท     /    บริษัทมหาชนจํากัด ฉบับละ 200 บาท  
     ใบอนุญาตหอการคา/สมาคมการคา ฉบับละ 50 บาท                                                               /    ใบทะเบียนพาณิชย  ฉบับละ    30 บาท 
1.ใบสําคัญที่ชํารุด ใหแนบพรอมคําขอ     2.หุนสวนผูจดัการ/กรรมการผูมีอํานาจ/เจาของแลวแตกรณีหรือผูรับมอบอํานาจโดยมหีนังสือมอบอํานาจเทาน้ันจงึมีสิทธิขอใบแทนได 

 

     ถายขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร            รวม             ระเบียน   เปนจํานวนเงนิ                   บาท 
    คาบริการครั้งละ 1,000 บาท รวมคาบันทึกขอมูลระเบียนละ 0.10 บาท 

 

 
 
ขอควรทราบ 
1.ใชคําขอ 1 ฉบับ ตอนิติบุคคล 1 ราย 
2.กรณีขอหนังสือรับรอง ตรวจคนและรับรอง 
สําเนาเอกสารเจาหนาท่ีอาจใหแยกคําขอ 

  ลงชื่อ                               ผูขอ 
  วันท่ี            /           / 
ไดรับการบริการตามคําขอเรียบรอยแลว 
  ลงชื่อ                               ผูตรวจ/รับ 
  วันท่ี            /           / 

บันทึกนายทะเบียน/พนักงานเจาหนาท่ี 
   ไดรับคาธรรมเนียมครบถวนแลวใหบริการออกเอกสาร   
   หรือตรวจคนเอกสาร หรือถายขอมูลตามคําขอได 
      ลงชื่อ 
             (นายทะเบียน/พนักงานเจาหนาที่) 
      วนัท่ี            /           / 

 

 

(ถามี) 

(ถามี) 

(เอกสารของบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด 
  งบการเงินของนิตบิุคคลตางประเทศ  กิจการรวมคาฯ  หนาละ 50 บาท) 

     

(ถามี) 
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