
 
 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 
ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 13) 

พ.ศ. 2559 

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

โดยท่ีเป	นการสมควรแก�ไขปรับปรุงแบบพิมพ�การจดทะเบียนห�างหุ�นส วนหรือบริษัทท่ีแนบท�าย
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส วนบริษัทกลางว าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส วนบริษัท พ.ศ. 2554 และท่ีแก�ไข
เพ่ิมเติม เพ่ือให�การพัฒนาระบบฐานข�อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค�าและการเชื่อมโยงข�อมูลกับหน วยงานอ่ืน 
การจัดประชุมผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห งชาติ การจัดทําโครงการพัฒนาระบบ 
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� (e-Registration) การดําเนินโครงการศูนย�บริการร วมแบบเบ็ดเสร็จ         
ณ จุดเดียว ของกระทรวงพาณิชย� (MOC Single Point Service) และการขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป	นภาษาอังกฤษ          
เป	นไปด�วยความเรียบร�อย ถูกต�องตามเง่ือนไข และมีความสะดวกเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในข�อ 3 วรรคสาม และข�อ 4 แห�งกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ�นส�วนบริษัท แต�งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ)และวิธีการในการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. 2549 ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย) นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังต�อไปนี้ 

ข�อ 1 ระเบียบนี้เรียกว�า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง ว�าด�วยการจดทะเบียน 
ห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2559” 

ข�อ 2 ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2559 เป<นต�นไป 

ข�อ 3 ให�เพ่ิมความต อไปนี้เป	นข�อ 84/1 แห งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส วนบริษัทกลางว าด�วย 
การจดทะเบียนห�างหุ�นส วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔  

“ข�อ 84/1 การยื่นคําขอจดทะเบียนตามข�อ 84 ซ่ึงอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมใหญ 
ผู�ถือหุ�นท่ีได�กระทําผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส�ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่อง การประชุม
ผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส� ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และต�องเป	นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ านสื่ออิเล็กทรอนิกส� 
พ.ศ. 2557 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให�ผู�ขอจดทะเบียนส งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน
ดังต อไปนี้ แล�วแต กรณี 

(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการให�ผู�ขอจดทะเบียนส งหลักฐานประกอบ
คําขอจดทะเบียน ดังต อไปนี้ 

(๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกล าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือ 
บอกกล าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 
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(๑.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติแต งต้ังกรรมการหรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๑.๓) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการท่ีได�เข�าร วมประชุม  

(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นซ่ึงคณะกรรมการเป	นผู�นัดเรียกประชุม     
โดยมิได�มีผู�ถือหุ�นร�องขอให�เรียกประชุม ให�ผู�ขอจดทะเบียนส งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังต อไปนี้ 

(๒.๑) สําเนาหนังสือบอกกล าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือ 
บอกกล าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๒.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให�เรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น         
เพ่ือพิจารณาเรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ 

(๒.๓) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการท่ีได�เข�าร วมประชุม 

(๒.๔) หนังสือพิมพ�ท่ีลงพิมพ�โฆษณาคําบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น 
(๒.๕) สําเนาหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการหรือ      

อํานาจกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย�ตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�ไปยังผู�ถือหุ�นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น แล�วแต กรณี 

(๒.๖) สําเนารายงานการประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏมติแต งต้ังกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๒.๗) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผู�ถือหุ�นท่ีได�เข�าร วมประชุม 

 (๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นซ่ึงคณะกรรมการเป	นผู�นัดเรียกประชุม
ตามท่ีผู�ถือหุ�นจํานวนรวมกันไม น�อยกว าหนึ่งในห�าแห งจํานวนหุ�นของบริษัทร�องขอให�เรียกประชุม ให�ผู�ขอจดทะเบียน
ส งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังต อไปนี้ 

(๓.๑) สําเนาหนังสือของผู�ถือหุ�นจํานวนไม น�อยกว าหนึ่งในห�าแห งจํานวนหุ�นของบริษัทท่ีร�องขอ 
ให�คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น 

(๓.๒) สําเนาหนังสือบอกกล าวนัดประชุมคณะกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือ 
บอกกล าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๓.๓) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติให�เรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นเพ่ือพิจารณา
เรื่องกรรมการ หรืออํานาจกรรมการ 

(๓.๔) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของกรรมการท่ีได�เข�าร วมประชุม 

(๓.๕) หนังสือพิมพ�ท่ีลงพิมพ�โฆษณาคําบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น 
(๓.๖) สําเนาหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการหรือ  

อํานาจกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย�ตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�ไปยังผู�ถือหุ�นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น แล�วแต กรณี 
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(๓.๗) สําเนารายงานการประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏมติแต งต้ังกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๓.๘) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผู�ถือหุ�นท่ีได�เข�าร วมประชุม 

(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นซึ่งผู�ถือหุ�นจํานวนรวมกันไม น�อยกว า     
หนึ่งในห�าแห งจํานวนหุ�นของบริษัทร�องขอให�เรียกประชุม และเป	นผู�นัดเรียกประชุมเอง ให�ผู�ขอจดทะเบียน      
ส งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน ดังต อไปนี้ 

(๔.๑) สําเนาหนังสือของผู�ถือหุ�นจํานวนไม น�อยกว าหนึ่งในห�าแห งจํานวนหุ�นของบริษัทที่ร�อง
ขอให�คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือร�องขอให�เรียกประชุมนั้นไปยัง
คณะกรรมการ หรือหลักฐานท่ีคณะกรรมการได�รับหนังสือร�องขอ 

(๔.๒) หนังสือพิมพ�ท่ีลงพิมพ�โฆษณาคําบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น 
(๔.๓) สําเนาหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการหรือ    

อํานาจกรรมการ พร�อมด�วยหลักฐานการส งหนังสือบอกกล าวเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นทางไปรษณีย�ตอบรับหรือ
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�ไปยังผู�ถือหุ�นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น แล�วแต กรณี 

(๔.๔) สําเนารายงานการประชุมใหญ ผู�ถือหุ�นท่ีปรากฏมติแต งต้ังกรรมการ หรือกําหนดอํานาจ
กรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๔.๕) สําเนาหลักฐานการแสดงตนเข�าประชุมใหญ ผู�ถือหุ�น ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อหรือรายละเอียด
ของผู�ถือหุ�นท่ีได�เข�าร วมประชุม” 

ข�อ 4 ให�ยกเลิกแบบพิมพ)ที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค) และ 
แบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือข�อความในทะเบียนของนิติบุคคล แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียน
หุ�นส�วนบริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท พ.ศ. 2554 ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554       
ถึง (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2559 และให�ใช�แบบพิมพ)ท่ีนายทะเบียนกําหนดรูปแบบ แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค) 
และแบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือข�อความในทะเบียนของนิติบุคคล แนบท�ายระเบียบนี้แทน 

ข�อ 5 คําขอจดทะเบียนของห�างหุ�นส วนและบริษัทจํากัด ซ่ึงได�ยื่นขอจดทะเบียนไว�ก อนวันท่ีระเบียบนี้
ใช�บังคับ ให�เป	นไปตามระเบียบท่ีใช�บังคับอยู ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น  

ข�อ 6 แบบคําขอจดทะเบียนท่ียื่นนับแต วันท่ีระเบียบนี้ใช�บังคับ ผู�ขอจดทะเบียนจะใช�แบบพิมพ�  
ตามข�อ 5 ในการยื่นขอจดทะเบียนต อไปได�จนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

                                                                 ประกาศ ณ วันท่ี 23 กันยายน พ.ศ. 2559 
                                  ผ องพรรณ เจียรวิริยะพันธ� 
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แบบ หส. 1       

คาํขอที�………….…….....                                                                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                                                        

รับวนัที�……………….....                                                                                                                   …………………..………………                                     

                                                                   คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 

ทะเบียนเลขที�………………………………………………… 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปนี*  
จดัตั*งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จาํกดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  

  ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,............................................................... 
 ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................) 

แกไ้ขเพิ,มเติมชื,อหา้งหุน้ส่วน  
แกไ้ขเพิ,มเติมวตัถุที,ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน                                                      
แกไ้ขเพิ�มเติมที�ตั&งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา  
แกไ้ขเพิ�มเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพิ�มทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปลี�ยนสิ�งที�นาํมาลงหุน้.........…....คน) (เปลี�ยนจาํพวกหุน้ส่วน.................คน) 
      (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพิ�มขึ&น .................................................................................บาท) 

แกไ้ขเพิ,มเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ                                                    
แกไ้ขเพิ,มเติมขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพิ,มเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                                                 
 รายการอื,น ๆ  ที,เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  

  (2) เมื�อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี&  
ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั&งแต่ 10 คน ขึ&นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื�องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื�องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื�องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื�อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั
การส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

             (3) ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้จดัการซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี# ขอรับรองว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี# เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                                                                                                                                   ลงลายมือชื,อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  
  

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

                                                                                                                                       …………………………….………..……… 
                                                                                                                                      (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื�อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                            บนัทึกนายทะเบียน 
เมื�อวนัที�……………………………………………………..                          รับจดทะเบียน ณ วนัที�…….……………..…..…….…… 
 

……………………………………………………………....                    (ลงลายมือชื�อ)……………..…………......…...............นายทะเบียน 
(……………………………………………………….……)                         (.…............................................................)     
นายทะเบียน /……………………..…………………………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 คาํเตือน    1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยื�นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี�ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                      ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 

 

 

(ประทบัตราของหา้งหุน้ส่วน) 

 



 
 

 
 

    ที�                                                                                          สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                                                           
                                                                                                                                              …...….………………………………                          

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วนนี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื�อวนัที�…………….…..……...     
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�……...…………………..…………...………………................ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียน   
               นิติบุคคล ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1. ชื�อหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน ……………………………………………………………………….………………..………….” 
2. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน  มี ………………คน  ตามรายชื�อดงันี+  

(1) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(2) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(3) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(4) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

(5) ………………..……….…….………….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
ลงหุน้ดว้ยเงิน / ทรัพยสิ์น / แรงงาน  จาํนวน ………..….….……………....บาท 

3. หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนนี+  มี……………..…..คน ตามรายชื�อดงันี+  
(1) ………………………………………………………..…… (2) ………….………………………………………………….. 
(3) …………………………………….………………..……... (4) …………………..…………………………………………. 

4. ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงันี+  
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั�งอยูเ่ลขที.………………………………………………………………………………………………...…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

               ระบุภาษาองักฤษ…... ………………………………………………………………………………….…………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………............... 

6. วตัถุที�ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนนี+ มี ……....…..ขอ้  ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนี+  จาํนวน….....….…แผน่  
โดยมีลายมือชื�อนายทะเบียนซึ�งรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 

 
                                 ออกให ้ณ วนัที. ………………………………………………. 
 
                     ………………………………………….…………………….. 
                     (..…………………………….….…………………………….) 

                                                             นายทะเบียน 
 



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……………………………………………………...…………..…… 

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 งด้วย

 

 

 

 



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



แบบ บอจ. 1    
         

 

คาํขอที	......................................                                      สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	………………………….                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั …………………………………………………….……….…… จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที	………………………………………….……….… 
        (1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปนี-   
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั-งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั-งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที	....................................................)                                                                            
มติพิเศษให ้(เพิ	มทุน / ลดทนุ / ควบบริษทั)                              
เพิ	มทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ชื	อบริษทั)                                   
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุที	ประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขที	............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขที	............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพิ	มเติมจาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั-งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพิ	มเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื	นซึ	งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (2) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี-  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (กรณีมีลูกจา้งตั-งแต่ 10 คน ขึ-นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 2534 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑวิ์ธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ
ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 

(3) ข้าพเจ้ากรรมการซึ งได้ลงลายมือชื อไว้นี' ขอรับรองว่าผู้เริ มก่อการ กรรมการ และผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบยีนตรวจสอบความถูกต้อง
และเปิดเผยข้อมูลตามที ได้ระบไุว้ในการจดทะเบียนนี' เพื อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                                                                                                       ลงลายมือชื	อผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                       ...………………………………………….……… 
                                                                          (.……………………………………………….…)     
 
                                                                                                                …………….…………….….………….…………     
                                                                                                                                      (..………………………………………..……..….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   
เมื	อวนัที	..................................................................................…                         รับจดทะเบียน ณ วนัที	……………………………………. 

  ………………………………………..………….…………..                     (ลงลายมือชื	อ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)                            (..................................................................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 

 
 

 คาํเตือน   1.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมลูนิธิ พ.ศ.2499 
 

(ประทบัตราบริษทั) 



 

 

 

ที�                                                                      สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั                                 

                                                                                                                              …………………………………. 

หนังสือรับรอง 

  ขอรับรองวา่บริษทันี�ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื�อวนัที�…………………..……...     

 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที�……...…………………..……...…….………….ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล    
               ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1. ชื�อบริษทั "บริษทั……………………………………………………………………………………………..จาํกดั" 

2. กรรมการของบริษทั มี……………………..คน ตามรายชื�อดงัตอ่ไปนี�  
(1) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(2) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(3) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(4) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(5) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(6) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(7) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

(8) ………………………………………………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)........................................................................ 

3. จาํนวนหรือชื�อกรรมการซึ�งลงชื�อผกูพนับริษทัได ้คือ 

………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 

4. ทุนจดทะเบียน กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงิน………………………………………..………….บาท  

5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั�งอยูเ่ลขที�……………………………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                     ระบุภาษาองักฤษ…........……………………………………………………………………………………............................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

6. วตัถุที�ประสงคข์องบริษทัมี….…...……ขอ้ ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนี�  จาํนวน………..…...…แผน่ 

โดยมีลายมือชื�อนายทะเบียนซึ�งรับรองเอกสารและประทบัตราสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทัเป็นสาํคญั 

 

 

                        ออกให ้ณ วนัที� ………………………………………………. 

 

               ……………………………………………………………….. 

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

                                                 นายทะเบียน 

 



(ถา้จะให้กรรมการรับผดิโดยไม่จาํกดัก็ได ้ โดยให้แถลงความรับผดิเช่นนั นไวด้ว้ย  ถา้ไม่มีให้ระบุ “..................”) 

(ตวัเลข) (ตวัอกัษร) 

แบบ บอจ. 2                    
หนังสือบริคณห์สนธิ 

บริษทั...................................................................................................................................จาํกดั 
ทะเบียนเลขที�  บค......................................................................... 

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฉบบันี$ทาํขึ$นเมื�อวนัที�.............................................................................. มีรายการดงัต่อไปนี$  
 ขอ้ 1   ชื�อบริษทั “บริษทั..................................................................................................................................................จาํกดั” 
เขียนเป็นภาษาองักฤษ ดงันี$ ...................................................................................................................................................................… 
 ขอ้ 2   สาํนกังานของบริษทัจะตั$งอยู ่ณ จงัหวดั......................................................................................................................... 
 ขอ้ 3   วตัถุที�ประสงคท์ั$งหลายของบริษทั มี..............................ขอ้  ดงัปรากฏใน แบบ ว. ที�แนบ 
 ขอ้ 4   ผูถื้อหุน้ของบริษทันี$ต่างรับผิดจาํกดัเพียงไม่เกินจาํนวนเงินที�ตนยงัใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ที�ตนถือ 
.................................................................................................................................................................................................................. 

  ขอ้ 5   ทุนของบริษทั กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวน.....……………...……….....…...........บาท (................…..……....….................) 

แบ่งออกเป็น............................................หุน้ (..................................) มูลค่าหุน้ละ.......................................บาท (................................) 
 ขอ้ 6   ชื�อ ที�อยู ่อาชีพ ลายมือชื�อ และจาํนวนหุน้ที�ผูเ้ริ�มก่อการแต่ละคนไดเ้ขา้ชื�อซื$อไว ้รวม................คน มีดงันี$  

ข้าพเจ้าผู้เริ�มก่อการทุกคนซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี* ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ
ไว้ในรายการจดทะเบียนนี* เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
            (1).............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์.............................. 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+....................................................................... 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้......................….หุน้ (ลงลายมือชื�อ)..............................................................                     
            (2)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+....................................................................... 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ..............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ)..............................................................                     
            (3)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+....................................................................... 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ).............................................................                     
            (4)............................................................................................อาย.ุ..............ปี หมายเลขโทรศพัท.์............................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที+    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื+น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที+....................................................................... 
ที�อยู.่.......................................................................................................................................................................................................... 

อาชีพ...............................................ไดเ้ขา้ชื�อซื$อหุน้ไวแ้ลว้....................…...หุน้ (ลงลายมือชื�อ).............................................................                    
ผูเ้ริ�มก่อการทุกคนตกลงให้หนงัสือบริคณห์สนธิฉบบันี$ สิ$นผล หากไม่ไดจ้ดทะเบียนจดัตั$งบริษทัภายใน 10 ปี นบัแต่วนัที� 

จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ   
                     (ลงลายมือชื�อ)...................................................................................ผูเ้ริ�มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                             (..................................................................................) 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ บอจ. 2 

คาํรับรองลายมอืชื�อของพยาน 
 

 ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที�..................................หมู่ที�..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขา้พเจา้.......................................................................................อาย…ุ………ปี หมายเลขโทรศพัท.์.......................................   

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�.......................................................................
อยูบ่า้นเลขที�..................................หมู่ที�..............ถนน……...............................………....ตาํบล/แขวง.................................................... 
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั………………………………..…………… 

 ขอรับรองว่าผู้เริ�มก่อการตั*งบริษทันี*ทุกคนได้ลงลายมอืชื�อต่อหน้าข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบ
ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในรายการจดทะเบียนนี* เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

            (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………..พยาน 
                   (…………………..……………..……………….) 

            (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………..พยาน 
                   (…………………..……………..……………….) 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
 
 
 

 
                     (ลงลายมือชื�อ)...................................................................................ผูเ้ริ�มก่อการ / กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                             (..................................................................................) 
 

หนา้...................ของจาํนวน.....................หนา้                    บริษทั...................................................................................................จาํกดั
ประกอบคาํขอที�................................................................       (ลงลายมือชื�อ)......................................................................นายทะเบียน 
                                                                                                                      (........................................................................)            

    

ผนึกอากรแสตมป์ 

 200 บาท 

 

 

 

 



(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…………….………….…………………….……………………………...………. 

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�ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและตดิต่อกบันิตบุิคคลอกีทางหนึ+งด้วย 



แบบ บอจ. 4                                                           

 

รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ�มเตมิ และ/หรือ มตพิเิศษ 
 

บริษทั ………………………………………………………………………..จาํกดั 
ทะเบียนเลขที� …………………………..........……………… 

ขอ้ความซึ�งไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมรายการในทะเบียนแลว้  รวม……..........…….รายการ  เป็นดงันี&   
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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



เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น  
 

  ชื�อบริษทัจาํกดั 
                                       ทะเบียนเลขที� 

            
 

    �  ณ วนัประชุม   จดัตั�งบริษทั   สามญัผูถื้อหุ้น   วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�................................................................................... 
      �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 

          ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท 

          ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ ...........................คน  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั 

ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 

จาํนวนหุน้ 
ที�ถือ 

เงินที�ชาํระแลว้ (1) เลขหมายใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (2) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น            ขาด 

สญัชาติ (3) อาชีพ ที�อยู ่

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             

 

    (2) 

 
 

        หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

      หุ้นละ      (1) 
 

    

             
 

    (2) 

 
 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้        

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผย

ข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้นี+ เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                      (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ 
                                                            (…………………………………………………) 
 

 

 

แบบ บอจ. 5 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที�ชาํระแลว้ (1)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที�ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระเป็นเงิน            
                  ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (2)” ให้ระบุค่าหุ้นที�ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน                   
                  ช่อง  “สัญชาติ (3)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที�จดทะเบียนจดัตั3ง   



แบบ ว. 

รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 
ของ 

                         หา้งหุน้ส่วน/บริษทั........................................................................................ 
                                   ทะเบียนเลขที�.................................................................... 

วตัถุที�ประสงคข์อง หา้งหุน้ส่วน/บริษทั นี�   มี......................ขอ้  ดงันี�  
(      ) ........................................................................................................................................................................

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

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

 
 
 
 

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

                          (…................................................................................)         ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�....................................................        (…..................................................................) 

กรณวีตัถุที�ประสงค์ในการประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต  นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั'น 



แบบ ก.  

กรรมการเข้าใหม่ 
ของ 

บริษทั …………………………………..………………………………..….จาํกดั 

ข้าพเจ้ากรรมการทุกคนซึ�งได้ลงลายมอืชื�อไว้นี"  ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ 

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี" เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

(1)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

                                   (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 

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

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

                                  (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 
(3)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

                                  (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 
(4)…………………………………………….………………อาย…ุ…………………ปี สญัชาติ……………………...……… 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 

      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบุ) ............................................................................................เลขที�........................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที$..............................หมู่ที$/หมู่บา้น..............................................................................ถนน........................................................ 
ตาํบล/แขวง........................................................อาํเภอ/เขต......................................................... จงัหวดั....................................................
หมายเลขโทรศพัท.์..................................................   

                                  (ลงลายมือชื$อ)……………………………………………………… 

 (ลงลายมือชื$อ) …………………………………..………………………………..…. กรรมการผูข้อจดทะเบียน  

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

หนา้……….ของจาํนวน……….หนา้                                           (ลงลายมือชื$อ)………….…....……………………………นายทะเบียน 
เอกสารประกอบคาํขอที$………………..…..…............………                (………………….……...………………….) 
 ถา้กรรมการเป็นชาวต่างประเทศ  ใหร้ะบุชื$อและที$อยูเ่ป็นภาษาองักฤษกาํกบัไวด้ว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                       

 
 
 

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 



 
 

แบบ ลช. 1 

 

คาํขอที�..................................                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที�..................................                                            ..................................................... 
                                                                 คําขอจดทะเบียนเลกิและชําระบัญชี 

ห้างหุ้นส่วน / บริษัท .............................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที!................................................................ 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงัต่อไปนี,  
เลิกหา้งหุน้ส่วน / บริษทั และอาํนาจของผูช้าํระบญัชี                 แกไ้ขเพิ�มเติมอาํนาจของผูช้าํระบญัชี 

        แกไ้ขเพิ�มเติมที�ตั,งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี                                 ตั,ง / เปลี�ยนตวัผูช้าํระบญัชี           
          เสร็จการชาํระบญัชี 
โดยไดแ้นบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถว้นตามระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลางวา่ดว้ยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผน่ 

(2) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่การจดทะเบียนครั, งนี,ไดด้าํเนินการถกูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั (กรณีเป็นบริษทัจาํกดั)  ดงันี,  
สัญญาของห้างหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มตทิี!ประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 
       ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนตามสัญญา / ขอ้ตกลง หรือ มติที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื�อวนัที�................................................ 
มีผลใชบ้งัคบัวนัที�..............................................................................  
       ที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมื�อวนัที�............................................................................................ 
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท 
       ไดบ้อกกล่าวนดัประชุม สามญัผูถื้อหุน้ / วสิามญัผูถื้อหุน้ ครั, งที�.................................................ลงวนัที�............................................................................. 
โดยลงพมิพโ์ฆษณาในหนงัสือพมิพ ์และ ส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวัผูถื้อหุน้แลว้ 
การประชุมของบริษัท   
       ที�ประชุมไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมื�อวนัที�.....................................................
ระหวา่งเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บา้นเลขที�............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมจาํนวน....................คนนบัจาํนวนหุน้ได.้.................................หุน้ 
โดย.................................................................................................เป็นประธานที�ประชุม 
คาํพพิากษา / คาํสั!งศาล 
       ศาล................................................................................มีคาํพพิากษา / คาํสั�ง ในเรื�องที�ขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมื�อวนัที�.............................................................. 
อื!น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................................. 
และรายการที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบถกูตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ทั,งนี,  จะส่งมอบเอกสารขา้งตน้ต่อนายทะเบียนทนัทีที�ประสงคจ์ะตรวจสอบ   

(3) ข้าพเจ้าผู้ชําระบัญชีซึ!งได้ลงลายมือชื!อไว้นี2 ขอรับรองว่าผู้ชําระบัญชีทุกคนยินยอม ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูล      
ตามที!ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี2 เพื!อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

                                    ลงลายมือชื�อผูช้าํระบญัชี   

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

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

ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื�อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                                      บนัทึกนายทะเบียน 
เมื�อวนัที�.....................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัที�...........................................................................  

..................................................................................................                                 (ลงลายมือชื�อ)......................................................................นายทะเบียน                          
(.....................................................................……...................)                                                     (…………………………..…………………..)   
นายทะเบียน/..............................................................................                                                     ประทบัตราตาํแหน่ง 
         
 

คําเตือน  1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
      2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
         3. การไม่ยื�นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดจะมีความผดิตาม พ.ร.บ.กาํหนดความผดิเกี�ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
 



ที�                                                                                                                              สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
                                                                                                                                                                  ………………………………………                        

  หนังสือรับรอง 

ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วน / บริษทันี�ไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท……………….… 
.......................................เมื�อวนัที�.............................................ทะเบียนเลขที�…………..….………………….………ปรากฏขอ้ความ
ในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วนัออกหนงัสือนี�   ดงันี�  

1.  ชื�อหา้งหุน้ส่วน / บริษทั “หา้งหุน้ส่วน / บริษทั................................................................................................................................” 
2.  หา้งหุน้ส่วน / บริษทันี�ไดเ้ลิกกนัแลว้ โดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเลิก เมื�อวนัที�...............................................................และ 
     รับจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เมื�อวนัที�.................................................................. 
3.  ผูช้าํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน / บริษทั นี�   มี.........................คน ตามรายชื�อดงันี�  
  (1)…………..………………………….…….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
   (2)…………..………………………….…….………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 

 (3)…………..……………………….…..….…..……ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
 (4) …………..………………………….……………ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.)......................................................................... 
      โดยใหผู้ช้าํระบญัชีทุกคนกระทาํการร่วมกนั  เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปนี�  ไดก้าํหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนัได ้คือ                                          
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………….…….…. 
4.  สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  ตั�งอยูเ่ลขที� ……….……………………………………………………………………....….…...…… 
 ……………………………….……………………….………………………………………………………………………….… 
 ระบุภาษาองักฤษ…………………………….…………………………………………….……………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

 
 
                                        ออกให ้ณ วนัที� ………………………………………… 
 
 
           …………………………………………………………. 
          (……………………………….………………………...) 
                  นายทะเบียน 

 

 
 

ข้อควรทราบ 

1. หนงัสือนี� รับรองเฉพาะขอ้ความที�หา้ง/บริษทัไดน้าํมาจดทะเบียนไวเ้พื�อผลทางกฎหมายเท่านั�น ขอ้เทจ็จริงเป็นสิ�งที�ควรหาไวพิ้จารณาฐานะ   
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 



(ผูเ้ป็นหุน้ส่วนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วน / ที�ประชุมผูถื้อหุน้มีมติพิเศษใหเ้ลิกบริษทั / ศาลมีคาํพิพากษาหรือคาํสั�งใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทั) 

(ที�ประชุมผูเ้ป็นหุน้ส่วน / ที�ประชุมผูถื้อหุ้น/ ศาล) (ตกลง/ลงมติ/มีคาํพิพากษาหรือคาํสั�ง) 
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รายการจดทะเบียนเลกิ 
หา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………..…………………………………….. 

ทะเบียนเลขที�………………….………….………………… 
 

 หา้งหุน้ส่วน/บริษทั…………………….....................………..………................ไดเ้ลิกกนั  ตั�งแต่วนัที�…….…..…….…………………
ดว้ยเหตุ………………………………………………………………………………………………...……………………………………....…… 
 

 ในการเลิกหา้งหุน้ส่วน/บริษทันี�  ............................................................................ ได.้.............................................................................. 
 

เมื�อวนัที�.........................................................และตั�งผูช้าํระบญัชี จาํนวน ..........................คน ดงัต่อไปนี�   
ข้าพเจ้าผู้ชําระบัญชีทุกคนซึ�งได้ลงลายมือชื�อไว้นี%  ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุ         

ไว้ในรายการจดทะเบียนนี% เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

 (1)......................................................................................................................... อาย.ุ................ปี อาชีพ......................................................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง...............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

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

 (2)......................................................................................................................... อาย.ุ...............ปี อาชีพ.......................................................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง...............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

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

 (3)......................................................................................................................... อาย.ุ...............ปี อาชีพ.......................................................... 

 ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที�    �-����-�����-��-� 
      ถือบตัรอื�น ๆ (ระบ)ุ ....................................................................................................เลขที�................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที�................................หมู่ที�...............ถนน...............................................................ตาํบล/แขวง..............................................................
อาํเภอ/เขต............................................................จงัหวดั..............................................................หมายเลขโทรศพัท.์............................................... 
หมายเลขโทรสาร..............................................................................E-mail…………………………..…………………………...…………..…… 

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

                โดยใหข้า้พเจา้ทกุคนกระทาํการร่วมกนั เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปนี�  ไดก้าํหนดอาํนาจใหท้าํแยกกนัได ้คือ 
                 ............................................................................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................  

สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี  เลขรหสัประจาํบา้น  � � � �-� � � � � �-�  ตั�งอยูเ่ลขที�....................หมู่ที�............. 
ถนน................................................................ ตาํบล/แขวง...............................................................อาํเภอ/เขต........................................................
จงัหวดั........................................................................ หมายเลขโทรศพัท.์..........................................หมายเลขโทรสาร........................................... 
*E-mail……………………………………………………………….. 

 

(ลงลายมือชื�อ)…………………….………..………………………ผูช้าํระบญัชี 
   (………………………..……..………..………………..) 

  หนา้ ………. ของจาํนวน ….………หนา้                                                        (ลงลายมือชื�อ)……..………………………………………นายทะเบียน 
  เอกสารประกอบคาํขอที� …………………………..…....……..                          (…….….………...…………………………….) 
 * E-mail นี%ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกบันิติบุคคลอกีทางหนึ�งด้วย 
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รับเลขที	.................................                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	..................................                                                               ..................................................... 

รายงานการชําระบัญชี ฉบับที�...................... 
                      หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ............................................................................................... 
                                          ทะเบียนเลขที	.............................….....……...................... 
                                       (เลิกและเริ	มชาํระบญัชี เมื	อ....................................................) 
 ขา้พเจา้.................................................................................................……................ผูช้าํระบญัชี 
ขอรายงานต่อนายทะเบียนสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  แสดงใหเ้ห็นความเป็นไปของบญัชีที	ชาํระอยูจ่นถึง         
วนัที	.....................................................ตามความในมาตรา 1267  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงัต่อไปนี9  
 โฆษณาในหนงัสือพิมพ.์......................................…...................ฉบบัลงวนัที	...................................... 
 ส่งแจง้ความถึงเจา้หนี9                          ลงวนัที	........................................................ 
 ผูส้อบบญัชี ชื	อ....................................................…............ ตั9งเมื	อวนัที	.............................................. 
 1  งบดุลเพียงวนัเลิก วนัที	.............…..............................หมายอกัษร.............(..........ฉบบั)..............แผน่ 
 บญัชีรายละเอียดสินทรัพยแ์ละหนี9 สิน              
 การประชุม  เมื	อวนัที	.....................................................…….. 
 จาํหน่ายทรัพยสิ์น 
 รับชาํระหนี9จากลูกหนี9            
 ชาํระหนี9แก่เจา้หนี9   
 เจา้หนี9ไม่พบตวั   
 แบ่งคืนทรัพยสิ์น 
 รายการอื	น ๆ...........................................................................................................................………. 
 ขา้พเจา้ผูช้าํระบญัชีขอรับรองวา่รายงานการชาํระบญัชีฉบบันี9ไดร้ายงานความเป็นไปของบญัชีที	ชาํระอยู ่
ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย  และรายการที	ระบุในรายงานการชาํระบญัชีถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  
 ไดส่้งเอกสารตาม   1   แนบทา้ยรายงานการชาํระบญัชีฉบบันี9    ทั9งนี9   จะส่งมอบเอกสารอื	น ๆ           
ต่อนายทะเบียนทนัทีที	ประสงคจ์ะตรวจสอบ                       
    

      วนัที	.................................................................... 
                      ลงลายมือชื	อผูช้าํระบญัชี 
   

                    บนัทึกนายทะเบียน            ................................................….................................... 
                                     ไดต้รวจสอบแลว้           (......................................................................................)        
 

(ลงลายมือชื	อ)………….........…....……...……….นายทะเบียน                .........................................................................................                                    
                   (……………………................……….)                                 (...................................................................................….) 

 

คาํเตือน ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 



(ผูเ้ป็นหุ้นส่วน/ผูถื้อหุ้น) 
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รายการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ……………..…………………………………………. 
ทะเบียนเลขที! ….…………………………………….. 

 
ขอ้  1.    การชาํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทันี'  ไดส้าํเร็จลงแลว้ตามรายงานการชาํระบญัชี ฉบบัที!………......  

และสุดทา้ย  ลงวนัที! …………………………................... 
 

ขอ้  2.    ที!ประชุม ……….....................…ของ หา้งหุ้นส่วน/บริษทั …………………..……………………...…. 

เมื!อวนัที! ……………………………..…. ซึ! งประชุม ณ………………………………………………………………… 
ไดอ้นุมติัรายงานของผูช้าํระบญัชีแลว้ 
 

ขอ้  3.    ผูช้าํระบญัชีไดน้าํขอ้ความที!ไดป้ระชุมกนั เมื!อวนัที! …………………………………………….……… 
มาขอจดทะเบียนเพื!อถือวา่เป็นการสิ'นสุดแห่งการชาํระบญัชีตามมาตรา  1270  แห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงลายมือชื!อ) ………………………….…………………………….ผูช้าํระบญัชี 
  (……………………………….…………………..……...) 

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



แบบ ลช. 6 

 

รายละเอยีดสมุดบัญชีและสรรพเอกสารทั�งหลาย 

ของ 

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ……………….…………………………….…………. 

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

ลาํดับ รายการ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
แฟ้ม แผ่น ฉบับ เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  จะเก็บรักษาสมุดบญัชีและสรรพเอกสารทั"งหลายของห้างหุ้นส่วน/บริษทัดงัที�กล่าวขา้งตน้นี"
ซึ� งจะตอ้งส่งมอบแก่นายทะเบียนตามความในมาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ทั"งนี"  จะส่งมอบต่อนายทะเบียน
ทนัทีที�ประสงคจ์ะตรวจสอบ 

 

 

 (ลงลายมือชื�อ)……………………………………………ผูช้าํระบญัชี 

  (………………………………...……………) 

 
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที� ………………………………….          (……………...............…………………….....) 



 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า   
Department of Business Development 
     
     

คําขอหนังสือรับรอง
Application for Certificate

 
ท!านสามารถกรอกแบบฟอร(มด�วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
Fill in the application form in Thai or English 

ช่ือผู�ขอหนังสือรับรอง นาย/นาง/นางสาว ......................
Name of applicant             Mr.    Mrs.    Miss 

โทรศัพท(.......................................................................
Telephone / Mobile Phone   

ท่ีอยู!..…………………............................................................................................................................
Address 

ข�าพเจ�ามีความประสงค(ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเปOน
I am desirous to request for Certificate in English, for use as evidence or supporting document

� ศาล      � สถาบันการเงิน       � หน!วยงานราชการ
      Court                 Financial Institute                Government Agency

ช่ือนิติบุคคล.............................................................................................................................................................................
Name of the Juristic Person 

ทะเบียนเลขท่ี 
Registration No. 

  

 Please Indicate Particular(s) in Certificate 

ห#างหุ#นส%วนจํากัดหรือห#างหุ#นส%วนสามัญนิติบุคคล
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership

� 1. ช่ือหุ�นส!วนและเงินลงหุ�น  
     Names of partners and amount of the contribution

� 2. ช่ือหุ�นส!วนผู�จัดการ  
      Name(s) of managing partner(s) 

� 3. ข�อจํากัดอํานาจหุ�นส!วนผู�จัดการ  
    Limitation(s) of power(s) of managing partner(s) 

� 4. สํานักงานใหญ!        สาขา (ถ�ามี) 
     Head Office                       Branch office(s)  (if any)

� 5. วัตถุประสงค( 
    Objectives 

� 6. รายการอื่นท่ีให�ประชาชนทราบ (ถ�ามี) 
    Other particular(s) brought to public notice (if any)

 
หนังสือรับรองนิติบุคคลเป8นภาษาอังกฤษ.................
 Certificate in English                                                         copy (cop
 

 

 

ลงช่ือ............................................................
Sign     

วันท่ี................./......................./............................
Date    

แบบ บธ.2  
Form BoTho. 2  

      
      
      
      

คําขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป8นภาษาอังกฤษ 
Application for Certificate in English 

ท!านสามารถกรอกแบบฟอร(มด�วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

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

..........................อีเมล(……………….……………………………..…………………………………
   E-mail Address 

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

นิติบุคคลเปOนภาษาอังกฤษเพ่ือใช�เปOนหลักฐานเอกสารสําหรับ 
for use as evidence or supporting document(s) for 

หน!วยงานราชการ        � ทํานิติกรรม           � อื่นๆ (โปรดระบุ)...........................
Government Agency                    Doing Juristic Acts                Others (Please specify) 

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

โปรดระบุรายการ (รายการละ 40 บาท) 
Please Indicate Particular(s) in Certificate (40 Baht for each particular) 

ห#างหุ#นส%วนจํากัดหรือห#างหุ#นส%วนสามัญนิติบุคคล 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership 

บริษัทจํากัด 
Limited Company 

Names of partners and amount of the contribution 

 

(if any) 

 
brought to public notice (if any) 

� 1. ช่ือกรรมการ  
    Name(s) of director(s) 

� 2. อํานาจกรรมการ  
     Power(s) of director(s) 

� 3. ทุนจดทะเบียน  
     Registered capital 

� 4. สํานักงานใหญ!      � สาขา (ถ�ามี) 
     Head Office                      Branch office(s) (if any) 

� 5. วัตถุประสงค( 
    Objectives 

� 6. รายการอื่นท่ีให�ประชาชนทราบ (ถ�ามี) 
    Other particular(s) brought to public notice (if any) 

.....ฉบับ       ฉบับละ...........................รายการ      เปOนจํานวนเงิน
copy (copies)     Each copy containing             particular(s)     Total Fees of                                                     Baht

ได�รับหนังสือรับรองแล�ว 
Received Certificate 

........................................................................ผู�ขอ  ลงช่ือ.........................................................................
              Applicant      Sign    

..........................       วันท่ี................./........................./......
    Date 

คําขอท่ี
Application No

รับวันท่ี
Date of Receipt

 

 
              

 

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

…………………………………………………………………………………..… 

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

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

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

 
กรณีจดทะเบียนเลิก 
Dissolution Registration 

� 1. ช่ือผู�ชําระบัญชี 
 Name(s) of the liquidator(s) 

� 2. ข�อจํากัดอํานาจผู�ชําระบัญชี 
      Limitation(s) of power(s) of  the liquidator(s) 

� 3. สํานักงานผู�ชําระบัญชี 
Office(s) of the liquidator(s) 

เปOนจํานวนเงิน.................................................บาท 
Total Fees of                                                     Baht 

.........................................................................ผู�รับ 
                Recipient 

................./........................./............................   

คําขอท่ี……..………………….…………… 
Application No. 
รับวันท่ี…..…..………………………..…… 
Date of Receipt 

 



 ปิดอากร  
 10 บาท 

 หนังสือมอบอาํนาจ 
                                                                                                                       เขียนที�………………….…………….……….. 
                                                                                                       วนัที�…………………………………………..………….. 
 โดยหนงัสือฉบบันี�   ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ริ%มก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 
………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให้………………………………….……………….……… 
      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขที%                                                                                                                          
   ถือบตัรอื%นๆ (ระบุ)............................................................................... เลขที%...................................................................... 
ออกให ้ณ .....................................................วนัที%ออกบตัร……….…….......…….วนัที%บตัรหมดอาย.ุ.................................... 
อยูบ่า้นเลขที%……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 
แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….
หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 
เป็นผูม้ายื%นขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 
...............................................................................................และยื%นคาํขอจดทะเบียนเครื%องหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 
ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 
ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเครื%องหมายการคา้แทนขา้พเจา้       
ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         
ไดท้ั�งสิ�นและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั%งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเครื%องหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/
บริษทัไดด้ว้ยทุกประการ 
(*) 

 ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบซึ%งอาจจะมีขึ�นเนื%องจากการรับมอบอาํนาจนี�โดยสิ�นเชิง 

 (ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 
                                                                                   (…………………………………….……………….) 

 (ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 
                    (…………………………………….……………….)   

 (ลงลายมือชื%อ)…………………………………………….........ผูม้อบอาํนาจ 
                                                                                   (…………………………………….……………….) 

                          ประทบัตรา (ลงลายมือชื%อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 
                (……………………………..………..….…………..)  

  (ลงลายมือชื%อ)………………………………………….............ผูรั้บมอบอาํนาจ 
                                                                                  (……………………………...………..……………..)  

                                           (ลงลายมือชื%อ)……………………………………………….....พยาน  
                   (…………………..…...……………..………………)  

หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากที%ไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบนี�  ก็ใหร้ะบุใหช้ดัเจนในบรรทดัที%วา่งไว ้(*)  



 

คาํรับรอง 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน ......................................................................................... 

ทะเบียนเลขที� .......................................................... 

ประกอบคาํขอเลขที� .......................................................... เมื�อวนัที� ........................................ 

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี$  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตาม
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั$งรายการและขอ้ความที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี$ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี$  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี$  

ไดจ้ดัทาํสัญญา / ขอ้ตกลง ของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื�อวนัที� .......................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที� ...................................................... ณ บา้นเลขที� ......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….………………………………………………………. 
ไดจ้ดัให้มีการประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนและมีมติ เมื�อวนัที�..................................................................................มีผลใชบ้งัคบั 
วนัที� ...................................................... ณ บา้นเลขที� ………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั�ง ของศาล .......................................................................ตามคดี ......................................................................
หมายเลข ............................................................................... เมื�อวนัที�................................................................................................ 
ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เรื�อง การควบหา้งในหนงัสือพิมพ ์.............................................................ฉบบัลงวนัที� ...................................... 
ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หนี$ ใหท้ราบ เรื�อง การควบหา้ง ลงวนัที� ............................................................................................. 
อื�นๆ .................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………….……………………………………….…………………………………………… 

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของห้างนี$  และพร้อมที�จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ       
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

ลงลายมือชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
 

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

 

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

(ประทับตราห้างหุ้นส่วน) 



คาํรับรอง 

การจดทะเบียนบริษทัจํากดั 

บริษทั ..................................................................................................... จาํกดั 
ทะเบียนเลขที� ................................................................ 

ประกอบคาํขอเลขที� ............................................................ เมื�อวนัที� ........................................ 

(1)  ขอรับรองวา่ การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั"งรายการและขอ้ความที�ระบุใน คาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร
หลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี"ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี"  
ไดจ้ดัให้มีการประชุม ตั"งบริษทั / สามญั / วสิามญัผูถื้อหุน้ / คณะกรรมการ ครั" งที� ...............................................................................
เมื�อวนัที� ........................................................ ณ บา้นเลขที� …………………...………………………………….……….………….. 
……………………………………………………………….………. มีกรรมการ / ผูถื้อหุน้ เขา้ประชุมจาํนวน ...........................คน 
นบัจาํนวนหุน้ได ้............................................ หุน้ โดย .................................................................................... เป็นประธานที�ประชุม 
ไดมี้การบอกกล่าวนดัประชุม ตั"งบริษทั / สามญั / วสิามญัผูถื้อหุน้ / คณะกรรมการ ครั" งที�………..………………………………….. 
เมื�อวนัที� ............................................................ โดยลงพิมพโ์ฆษณาในหนงัสือพิมพ ์และส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวั
ผูถื้อหุน้แลว้ 
ไดมี้การประชุมผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนใหค้วามยนิยอมและดาํเนินการแปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทั  
เมื�อวนัที� .............................................  ณ บา้นเลขที� ............................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดมี้การรับมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสาร และหลกัฐานต่างๆ จากหา้งหุน้ส่วน ……………………………………………..... 
เมื�อวนัที� …………………………………………………………......... 
ไดมี้คาํพิพากษา / คาํสั�ง ของศาล ................................................................ ตามคดี ............................................................................. 
หมายเลข ........................................................................ เมื�อวนัที� ………….……………………………………………………….. 
ไดล้งพิมพโ์ฆษณา เรื�อง การแปรสภาพหา้ง / การควบบริษทั / การลดทุนบริษทั  
ในหนงัสือพิมพ ์............................................................................ ฉบบัลงวนัที� ……………………………………………………... 
ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัเจา้หนี"  ใหท้ราบ เรื�อง การแปรสภาพหา้ง / การควบบริษทั / การลดทุนบริษทั 
ลงวนัที� …………………………………….…………………………. 
ไดมี้หนงัสือลาออกจากตาํแหน่งกรรมการของ………………….…………………...………………ลงวนัที� ..................................... 
โดยมีผลตั"งแต่วนัที� ....................................................................บริษทัไดรั้บเมื�อวนัที� ......................................................................... 
อื�น ๆ ……………………….…………..…………………………..………………………………………………………………… 

(3)  ขอรับรองวา่เอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของบริษทันี"  และพร้อมที�จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

              ลงลายมือชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 

 

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

     

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

(ประทับตราบริษทั) 



แบบขอใช้ชื	อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ  

 

 

ข้าพเจ้าในฐานะ             หุ้นส่วนผู้จัดการ            ผู้เริ	มก่อการ           กรรมการ 

หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล....................................................................................................................... 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั....................................................................................................................................... 

บริษทั................................................................................................................................................จาํกดั 

ประสงค์จะขอใช้ชื	อของนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นภาษาต่างประเทศ ดังนี+ 

ชื�อภาษา......................................... เขียนวา่....................................................................................................... 

                                   อ่านวา่........................................................................................................ 

ชื�อภาษา.........................................  เขียนวา่....................................................................................................... 

                                   อ่านวา่........................................................................................................ 

ชื�อภาษา.........................................  เขียนวา่...................................................................................................... 

                                   อ่านวา่........................................................................................................ 
 

ทาํขึ%นเมื�อวนัที� ......................................................... 

 

                                (ลงลายมือชื�อ)........................................................... หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน 
                                                    (..............................................................) 

 
 
 
 
 
 
 

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



หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ของ 

บริษทั ................................................................................... จาํกดั 

(ฉบบัแกไ้ขเพิ มเติม) 

 

 โดยมติพิเศษของที ประชุม ................................................ ครั, งที  ...................... เมื อวนัที  ............................. 

ใหแ้กไ้ขเพิ มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ ....................................... เป็นดงันี,  

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

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

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

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

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

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

 ขอรับรองวา่เป็นขอ้ความถูกตอ้งตรงกบัมติที ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 

 

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

( ........................................................................... ) 

กรรมการ 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 50 บาท 



 

 

แผนที�แสดงที�ตั�งสํานักงานแห่งใหญ่ 
และสถานที�สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 

ของ 
ห้างหุ้นส่วน/บริษัท......................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอยีดที�ปรากฏข้างต้นนี�เป็นจริงทุกประการ 

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

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

 

โปรดระบุรายละเอยีดแผนท่ีภายในขอบเขตท่ีกําหนด 



แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค� 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 

ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2559 

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

 

แบบ ว. 1 

แบบ ว. 2 

แบบ ว. 3 

แบบ ว. 4 

แบบ ว. 5 

 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  

 
 วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี�  มี..........................ขอ้ ดงันี�  
 
วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  

 (1)  ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดการโดยประการอื	น                            
ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  

(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
 (3)  เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และให้กูย้มืเงิน                            

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน             
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (5)  ทาํการจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั�งตวัแทน  ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  
 (6)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม  
 (7)  ประกอบกิจการคา้สัตวมี์ชีวติ  เนื�อสัตวช์าํแหละ  เนื�อสัตวแ์ช่แขง็  และเนื�อสัตวบ์รรจุกระป๋อง  
 (8)  ประกอบกิจการคา้  ขา้ว  ขา้วโพด  มนัสาํปะหลงั  มนัสาํปะหลงัอดัเมด็  กาแฟ  เม็ดมะม่วงหิมพานต ์                          

ถั	ว  งา  ละหุ่ง  ปาลม์นํ�ามนั  ปอ  ฝ้าย  นุ่น  พืชไร่  ผลิตภณัฑจ์ากสินคา้ดงักล่าว  ครั	ง  หนงัสัตว ์ เขาสัตว ์ ไม ้ แร่  ยาง                          
ยางดิบ  ยางแผน่  หรือยางชนิดอื	นอนัผลิตขึ�นหรือไดม้าจากส่วนหนึ	งส่วนใดของตน้ยางพารา  ของป่า  สมุนไพร                      
และพืชผลทางเกษตรอื	นทุกชนิด  

 (9)  ประกอบกิจการคา้  ผกั  ผลไม ้ หน่อไม ้ พริกไทย  พืชสวน  บุหรี	   ยาเส้น  เครื	องดื	ม  นํ�าดื	ม  นํ�าแร่                                
นํ�าผลไม ้ สุรา  เบียร์  อาหารสด  อาหารแหง้  อาหารสาํเร็จรูป  อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง  เครื	องกระป๋อง                    
เครื	องปรุงรสอาหาร  นํ�าซอส  นํ�าตาล  นํ�ามนัพืช  อาหารสัตว ์ และเครื	องบริโภคอื	น  

 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.1 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี,   มี..........................ขอ้  ดงันี,   
 

 (10)  ประกอบกิจการคา้  ผา้  ผา้ทอจากใยสังเคราะห์  ดา้ย  ดา้ยยางยดื  เส้นใยไนล่อน  ใยสังเคราะห์ 
เส้นดา้ยยดื  เครื	องนุ่งห่ม  เสื�อผา้สาํเร็จรูป  เครื	องแต่งกาย  เครื	องประดบักาย  ถุงเทา้  ถุงน่อง  เครื	องหนงั  รองเทา้                     
กระเป๋า  เครื	องอุปโภคอื	น  สิ	งทอ  อุปกรณ์การเล่นกีฬา  
 (11)  ประกอบกิจการคา้  เครื	องเคหภณัฑ ์ เครื	องเรือน  เฟอร์นิเจอร์  เครื	องแกว้  เครื	องครัว  
ตูเ้ยน็  เครื	องปรับอากาศ  เครื	องฟอกอากาศ  พดัลม  เครื	องดูดอากาศ  หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า  เตารีดไฟฟ้า  
เครื	องทาความร้อน  เครื	องทาํความเยน็  เตาอบไมโครเวฟ  เครื	องใชไ้ฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  รวมทั�งอะไหล่ 
และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (12)  ประกอบกิจการคา้  วสัดุก่อสร้าง  อุปกรณ์และเครื	องมือใชใ้นการก่อสร้าง  เครื	องมือช่างทุกประเภท                         
สี  เครื	องมือทาสี  เครื	องตกแต่งอาคาร  เครื	องเหล็ก  เครื	องทองแดง  เครื	องทองเหลือง  เครื	องเคลือบ  
เครื	องสุขภณัฑ ์ อุปกรณ์ประปา  รวมทั�งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าว  
 (13)  ประกอบกิจการคา้  เครื	องจกัร  เครื	องยนต ์ เครื	องมือกล  เครื	องทุ่นแรง  ยานพาหนะ  เครื	องกาํเนิดไฟฟ้า          
เครื	องสูบนํ�า  เครื	องบาํบดันํ�าเสีย  และเครื	องกาํจดัขยะ  
 (14)  ประกอบกิจการคา้  นํ�ามนัเชื�อเพลิง  ถ่านหิน  ผลิตภณัฑอ์ยา่งอื	นที	ก่อใหเ้กิดพลงังานและสถานี                                
บริการนํ�ามนัเชื�อเพลิง  
 (15)  ประกอบกิจการคา้  ยา  ยารักษาโรค  เภสัชภณัฑเ์คมีภณัฑเ์ครื	องมือแพทย ์ เครื	องมือเครื	องใช ้ 
ทางวทิยาศาสตร์  ปุ๋ย  ยาปราบศตัรูพืช  ยาบาํรุงพืชและสัตวทุ์กชนิด  
 (16)  ประกอบกิจการคา้เครื	องสาํอาง  อุปกรณ์เครื	องมือและเครื	องใชเ้สริมความงาม 
 (17)  ประกอบกิจการคา้  กระดาษ  เครื	องเขียน  แบบเรียน  แบบพิมพห์นงัสือ  อุปกรณ์การเรียนการสอน                  
อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์  เครื	องคาํนวณ  เครื	องพิมพ ์ อุปกรณ์การพิมพ ์ สิ	งพิมพ ์ หนงัสือพิมพ ์                                          
ตูเ้ก็บเอกสาร เครื	องใชส้าํนกังาน เครื	องมือสื	อสาร  คอมพิวเตอร์  รวมทั	งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินคา้ดงักล่าว 

 
                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   

กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น

แบบ ว.1 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี,   มี..........................ขอ้  ดงันี,   
 

 (18)  ประกอบกิจการคา้  ทอง  นาก  เงิน  เพชร  พลอย  และอญัมณีอื	น  รวมทั�งวตัถุทาํเทียมสิ	งดงักล่าว 
 (19)  ประกอบกิจการคา้  เม็ดพลาสติก  พลาสติก  หรือสิ	งอื	นซึ	 งมีลกัษณะคลายคลึงกนัทั�งที	อยูใ่นสภาพ                           
วตัถุดิบหรือสาํเร็จรูป 
 (20)  ประกอบกิจการคา้  ยางเทียม  สิ	งทาํเทียม  วตัถุหรือสินคา้ดงักล่าวโดยกรรมวธีิทางวทิยาศาสตร์ 
 (21)  สั	งเขา้มาจาํหน่ายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายยงัต่างประเทศ  ซึ	 งสินคา้ตามที	กาํหนดไวใ้น                                 
วตัถุที	ประสงค ์
 (22)  ทาํการประมูลเพื	อขายสินคา้ตามวตัถุที	ประสงคใ์หแ้ก่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  ส่วนราชการ                                
และองคก์ารของรัฐทั�งภายในและภายนอกประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั+น 

แบบ ว.1 



 

รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  
(1)  ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดการโดยประการอื	น                            

ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  
(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
(3)  เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และให้กูย้มืเงิน                                       

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน             
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

(5)  ทาํการจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั�งตวัแทน  ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  
(6)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ  
(7)  ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร  อาคารพาณิชย ์ อาคารที	พกัอาศยั  สถานที	ทาํการ  ถนน   

สะพาน เขื	อน อุโมงค ์และงานก่อสร้างอยา่งอื	นทุกชนิด รวมทั�งรับทาํงานโยธาทุกประเภท  
(8)  ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนทค์ลบั   
(9)  ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินคา้ และคนโดยสารทั�งทางบก ทางนํ�า ทางอากาศ  ทั�งภายใน           

ประเทศและระหวา่งประเทศ รวมทั�งรับบริการนาํของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจดัระวางการขนส่ง              
ทุกชนิด  
 

 

                 (ลงลายมือชื	อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน  
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื	อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที	........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น

แบบ ว.2 



                                                                                                                                                

รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์  

ของ  

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 
(10)  ประกอบกิจการบริการจดัเก็บ รวบรวม จดัทาํ จดัพิมพแ์ละเผยแพร่สถิติ ขอ้มูลในทางเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั�งวเิคราะห์และประเมินผลในการดาํเนินธุรกิจ  
(11)  ประกอบกิจการบริการทางดา้นกฎหมาย  ทางบญัชี  ทางวศิวกรรม  ทางสถาปัตยกรรม  รวมทั�ง  

กิจการโฆษณา  
(12)  ประกอบธุรกิจบริการรับคํ�าประกนัหนี� สิน ความรับผดิ และการปฏิบติัตามสัญญาของบุคคลอื	น              

รวมทั�งรับบริการคํ�าประกนับุคคลซึ	งเดินทางเขา้มาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย             
วา่ดว้ยคนเขา้เมือง  กฎหมายวา่ดว้ยภาษีอากร และกฎหมายอื	น   

(13)  ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที	ปรึกษาและใหค้าํแนะนาํปัญหาเกี	ยวกบัดา้นบริหารงานพาณิชยกรรม   
อุตสาหกรรม  รวมทั�งปัญหาการผลิต การตลาดและจดัจาํหน่าย   

(14)  ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน์  เก็บผลประโยชน์และจดัการทรัพยสิ์น   
ใหบุ้คคลอื	น  

(15)  ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน  สถานพยาบาล  รับรักษาคนไขแ้ละผูป่้วยเจบ็  รับทาํการ   
ฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาการเกี	ยวกบัการแพทย ์การอนามยั  

(16)  ประกอบกิจการจดัสร้างและจดัจาํหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื	น สถานพกั  
ตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยนํ�า โบวลิ์	ง   

(17)  ประกอบกิจการใหบ้ริการซ่อมแซม  บาํรุงรักษา  ตรวจสอบ อดัฉีด พน่นํ�ายากนัสนิมสาํหรับ  
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั�งบริการติดตั�ง ตรวจสอบ และแกไ้ขอุปกรณ์ ป้องกนัวินาศภยัทุกประเภท   
 
 
 

 
                 (ลงลายมือชื	อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน  
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื	อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที	........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น

แบบ ว.2 



                                                                                                                                                                                                                                   

รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์  

ของ  

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�  
 
(18)  ประกอบกิจการซกัรีดเสื�อผา้ ตดัผม แต่งผม เสริมสวย  
(19)  ประกอบกิจการรับจา้งถ่ายรูป ลา้ง อดั ขยายรูป รวมทั�งเอกสาร  
(20)  ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด  
(21)  ประกอบกิจการประมูลเพื	อรับจา้งทาํของ  ตามวตัถุที	ประสงคท์ั�งหมด  ใหแ้ก่บุคคล  คณะบุคคล   

นิติบุคคล ส่วนราชการ และองคก์ารของรัฐ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (ลงลายมือชื	อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน  
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื	อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที	........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น 

แบบ ว.2 



 

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  
 (1)    ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดการโดยประการอื	น                            

ซึ	 งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  
(2)    ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี	ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื	น  
 (3)    เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)    กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื	น  และใหกู้ย้มืเงิน                                       

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื	น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน             
หรือตราสารที	เปลี	ยนมือไดอ้ยา่งอื	น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (5)    ทาํการจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั�งตวัแทน  ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  
 (6)    เขา้เป็นหุ้นส่วนจาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 (7)    ประกอบกิจการโรงงานสกดันํ�ามนัพืช  โรงสี  โรงงานนํ�าตาล  โรงนํ�าแขง็  โรงงานผลิตอาหารสาํเร็จรูป 
โรงงานผลิตเครื%องดื%ม  โรงงานสุรา  โรงงานบุหรี%  
 (8)    ประกอบกิจการโรงงานปั%นดา้ย  โรงงานทอผา้  โรงงานยอ้มและพิมพล์วดลายผา้  โรงงานกระสอบ 
โรงงานอดัปอ 
 (9)    ประกอบกิจการโรงงานไสไมแ้ละอบไม ้ โรงเลื%อย  โรงงานผลิตบานประตูและหนา้ต่าง 
 (10)  ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ  โรงพิมพ ์ รับพิมพห์นงัสือ  พิมพห์นงัสือจาํหน่ายและออกหนงัสือพิมพ ์
 

 

                 (ลงลายมือชื	อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื	อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที	........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น

แบบ ว.3 



                                                                                                                                                

                                                                รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                                                                                  ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที	ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

 (11)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต ์ โรงงานหล่อยาง  โรงงานผลิตเครื	องใชพ้ลาสติก 
 (12)  ประกอบกิจการ  โรงงานแกว้  โรงงานผลิตเซรามิค  และเครื	องเคลือบ  โรงงานผลิตเครื	องปั� นดินเผา 
 (13)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตเหล็ก  โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ  โรงงานสังกะสี  โรงงานประกอบ 
รถยนต ์ โรงงานต่อตวัถงัรถยนต ์
 (14)  ประกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซ 
 (15)  ประกอบกิจการระเบิดหินและยอ่ยหิน 
 (16)  ประกอบกิจการเหมืองแร่  โรงงานถลุงแร่  แยกแร่  แปรสภาพแร่  หลอมแร่  แต่งแร่  สาํรวจแร่ 
วเิคราะห์และตรวจสอบแร่  บดแร่  ขนแร่  ทาํนาเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 (ลงลายมือชื	อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

หนา้....................ของจาํนวน.......................หนา้                                         (ลงลายมือชื	อ).................................................................................นายทะเบียน   

เอกสารประกอบคาํขอที	........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น 

แบบ ว.3 



 

 

 รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   
 

วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  
 (1)    ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดการโดยประการอื�น                            

ซึ� งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  
(2)    ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี�ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื�น  
 (3)    เป็นนายหนา้  ตวัแทน  ตวัแทนคา้ต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวน้แต่ในธุรกิจประกนัภยั                     

การหาสมาชิกใหส้มาคม  และการคา้หลกัทรัพย ์
(4)    กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื�น  และใหกู้ย้มืเงิน                                       

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื�น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั;วเงิน             
หรือตราสารที�เปลี�ยนมือไดอ้ยา่งอื�น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (5)    ทาํการจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือแต่งตั�งตวัแทน  ทั�งภายในและภายนอกประเทศ  
 (6)    เขา้เป็นหุ้นส่วนจาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
 (7)    ประกอบกิจการทาํนา  ทาํสวน  ทาํไร่ 
 (8)    ประกอบกิจการเลี�ยงสัตว ์
 (9)    ประกอบกิจการป่าไม ้ การทาํไม ้ และปลูกสวนป่า 
 (10)  ประกอบกิจการประมง 
 
 
 
 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น 

แบบ ว.4 



                   รายละเอยีดวตัถุที�ประสงค์ 

                    ของ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัท .................................................................................................  

ทะเบียนเลขที�.......................................................................  
 

วตัถุที�ประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วน/บริษัท  นี�   มี..........................ขอ้  ดงันี�   

วตัถุที�ประสงค์ทั�วไป  
 (1)  ซื�อ  จดัหา  รับ  เช่า  เช่าซื�อ  ถือกรรมสิทธิ(   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช ้ และจดการโดยประการอื�น                            

ซึ� งทรัพยสิ์นใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นนั�น  
(2)  ขาย  โอน  จาํนอง  จาํนาํ  แลกเปลี�ยน  และจาํหน่ายทรัพยสิ์นโดยประการอื�น  
(3)  กูย้มืเงิน  เบิกเงินเกินบญัชีจากธนาคาร  นิติบุคคล  หรือสถาบนัการเงินอื�น  และให้กูย้มืเงิน                                       

หรือให้เครดิตดว้ยวธีิการอื�น  โดยจะมีหลกัประกนัหรือไม่ก็ตาม  รวมทั�งการรับ  ออก  โอน  และสลกัหลงัตั9วเงิน             
หรือตราสารที�เปลี�ยนมือไดอ้ยา่งอื�น  เวน้แต่ในธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  

 (4)  เขา้เป็นหุน้ส่วนจาํกดัความรับผิดในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัจาํกดัและบริษทัมหาชนจาํกดั 

วตัถุที�ประสงค์ประกอบธุรกจิสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
 (5)  ประกอบกิจการใหบ้ริการดา้นการบริหารหรือดา้นเทคนิค  แก่วสิาหกิจในเครือหรือสาขาของตน                        
ไม่วา่จะตั!งอยูใ่นประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 
 (6)  ประกอบกิจการใหบ้ริการสนบัสนุนในเรื'องดงัต่อไปนี!   แก่วสิาหกิจในเครือหรือสาขาของตน                                                       
ไม่วา่จะตั!งอยูใ่นประเทศไทยหรือในต่างประเทศ 
  ก.  การบริหารงานทั'วไป  การวางแผนทางธุรกิจ  และการประสานงานทางธุรกิจ 
  ข.  การจดัหาวตัถุดิบและชิ!นส่วน 
  ค.  การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์
  ง.  การสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
  จ.  การส่งเสริมดา้นการตลาดและการขาย 
  ฉ.  การบริหารดา้นงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค 
  ช.  การใหค้าํปรึกษาดา้นการเงิน 
  ซ.  การวเิคราะห์และวจิยัดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
  ฌ.  การจดัการและควบคุมสินเชื'อ 
 

                 (ลงลายมือชื�อ).......................................................................................หุน้ส่วนผูจ้ดัการ/กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                                                                                                                                                   ผูเ้ริ�มก่อการผูข้อจดทะเบียน   
                                                             (......................................................................................)  
 

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

เอกสารประกอบคาํขอที�........................................................                                              (.................................................................................)   
กรณวีตัถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกจิบางกจิการที�กฎหมายกาํหนดให้ต้องขออนุญาต นิตบุิคคลต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที�เกี�ยวข้องในการประกอบกจิการนั,น 

แบบ ว.5 



แบบหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนหรือข�อความในทะเบียนของนิติบคุคล 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส วนบริษัทกลาง 

ว าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส วนและบริษัท (ฉบบัที่ 13) พ.ศ. 2559 

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

 

 แบบหนังสือรับรองห�างหุ�นส�วนทางอิเล็กทรอนิกส� 

 แบบหนังสือรับรองบริษัทจํากัดทางอิเล็กทรอนิกส� 

 แบบหนังสือรับรองการเลิกและชําระบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส� 

 แบบหนังสือรับรองห�างหุ�นส�วนเป!นภาษาอังกฤษ 

 แบบหนังสือรับรองบริษัทจํากัดเป!นภาษาอังกฤษ 

 แบบหนังสือรับรองการเลิกและชําระบัญชีเป!นภาษาอังกฤษ 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Depart ment of Business Deve lopment  

 Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

ท่ี                                                                              สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง  
                                                                                            กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  

  
                                            หนังสือรับรอง 

 
 ขอรับรองวาหางหุนสวนนี้ไดจดทะเบียนเปนนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี................     
ทะเบียนนติิบุคคลเลขท่ี  ..................................................... ไดรบัเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 
เลขท่ี .......................... และเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เลขท่ี ..........................  
 

ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนติิบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี ้
 

1. ช่ือหางหุนสวน ”หางหุนสวน ...................................................................................................................” 
2. ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน มี ............................... คน ตามรายช่ือดังนี ้

(1) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท 
(2) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  
(3) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  
(4) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  
(5) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  
(6) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  
(7) ................................................. ลงหุนดวยเงนิ/ทรพัยสนิ/แรงงาน จํานวน ....................................... บาท  

 3. หุนสวนผูจัดการของหางหุนสวนนี้ มี ........................ คน ตามรายช่ือดังนี้     
(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  

4. ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ  มีดังนี ้
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
 5. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขท่ี  ………………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

6. วัตถท่ีุประสงคของหางหุนสวนนี้มี………....ขอ ดงัปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนงัสอืรบัรองนี้ จํานวน.…………แผน  
  โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซึง่รับรองเอกสารเปนสําคัญ   

 

 

  ออกให   ณ   วันท่ี ............................................................ 
 

 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 
 
 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Depart ment of Business Deve lopment  

 Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

 
 

 

 
ท่ี                                                     สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 

             กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณชิย  
  

                                              หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองวาบริษัทนี้ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เม่ือวันท่ี.......................    
ทะเบียนนติิบุคคลเลขท่ี  ..................................................... ไดรับเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร 
เลขท่ี .......................... และเลขท่ีบัญชีนายจาง ตามพระราชบัญญัติประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เลขท่ี ..........................  
 
ปรากฏขอความในรายการตามเอกสารทะเบียนนติิบุคคล  ณ  วันออกหนังสือนี้  ดังนี ้
 
1. ช่ือบริษัท ”บรษัิท .............................................................................................................. จํากัด” 
2. กรรมการของบริษัท มี ............................... คน ตามรายช่ือดังตอไปนี ้

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
(5) ....................................................................... (6) ........................................................................  
(7) ....................................................................... (8) ........................................................................  
(9) ....................................................................... (10) ......................................................................  
(11) ..................................................................... (12) ......................................................................  
(13) ..................................................................... (14) ......................................................................  
(15) ..................................................................... (16) ......................................................................  

 3. จํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่งลงช่ือผูกพนับริษัทได คอื 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…   

4. ทุนจดทะเบียน กําหนดไวเปนจํานวนเงนิ ……………………………………………………………………..… บาท 
 5. สํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูเลขท่ี  ………………………...……..………………………………………………………………………….. 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

6. วัตถท่ีุประสงคของบริษทัมี………....... ขอ ดงัปรากฏในสําเนาเอกสารแนบทายหนังสือรับรองนี้ จํานวน.………….… แผน  
  โดยมีลายมือช่ือนายทะเบียนซึง่รับรองเอกสารเปนสําคัญ   

 
 

  ออกให   ณ   วันท่ี ............................................................ 
 

 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 
 

 



 

 
 

 

 
                          

กรมพัฒนาธุรกิจกาคา  Depart ment of Business Deve lopment  

 Ref :YYPPOOTXXXXXXC 

 

 

 
ท่ี                                                     สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 

             กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย  
  

                                              หนังสือรับรอง 
 

 ขอรับรองวาหางหุนสวน/บริษัทนี้ไดจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย เปนนิติบุคคลประเภท........ 
....................เม่ือวันท่ี.......................  ทะเบียนเลขท่ี  ................................................ ปรากฏขอความในรายการ 
ตามเอกสารทะเบียน  ณ  วันออกหนงัสือนี้  ดงันี ้
 
1. ช่ือหางหุนสวน/บริษัท ”หางหุนสวน/บรษัิท ..................................................................................................” 
2. หางหุนสวน/บริษัทนี้ไดเลิกกนัแลว โดยนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเลิกเม่ือวันท่ี  ......................................... และ 
    รับจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเม่ือวันท่ี ............................................... 
3. ผูชําระบัญชีของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี ............... คน ตามรายช่ือนี ่

(1) ....................................................................... (2) ........................................................................ 
(3) ....................................................................... (4) ........................................................................  
โดยใหผูชําระบัญชีทุกคนกระทําการรวมกนั เวนแตการดังกลาวตอไปนี้ ไดกําหนดอํานาจใหทําแยกกันได คือ 

               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  
  4. สํานักงานของผูชําระบัญชี ตั้งอยูเลขท่ี  ………………………...……..………………………………………………………………… 
               …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

  
  ออกให   ณ   วันท่ี ............................................................ 

 
 

 ................................................................................. 
 
      (................................................................................) 

                      นายทะเบียน 
 

 

 

 

 



 

No.                                  Partnerships and Companies Registration Office 

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

CERTIFICATE 

 This is to certify that this partnership has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,  

on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown 

in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows: 

1. Name of the Partnership: …………………………………………………………Registered Ordinary Partnership/ Limited Partnership 

2. The Partnership has…………………partners named below: 

(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..………………… 

, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht 

(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………  

, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht 

(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………  

, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht 

(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………  

, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht 

(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….…………………………………………………………………………………………………..…………………  

, with the contribution in the form of money/property/service in the amount of………………………..Baht 

3. The Partnership has ………………managing partner(s) named below:  

(1)…………………………..………………………………………………………..(2)……………………………….……………………………………………………..  

(3)…………………………………………………………………………………….(4)…………………………………………….………………………………………..  

4. Limitation(s) of powers of managing partner(s) is/are as follows: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 

5. Head office is located at No. ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

6. The Partnership has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s), 

with the signature of the Registrar being entered in certification thereof. 

                        

   Issued on………………………………………….. 

                         ………………………………………………………….. 

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

                             Registrar 

                                                                                               

 

 

       Ref: YYPPOOTXXXXXXC 

 



 

No.                                  Partnerships and Companies Registration Office 

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

CERTIFICATE 

 This is to certify that this company has been registered as a juristic person under the Civil and Commercial Code,       

on ___________________, with the Juristic Person Registration Number _______________________. The particulars as shown 

in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate are as follows: 

1. Name of the Company: ………………………………………………………………………………. Company Limited 

2. The Company has…………………director(s) named below: 

(1) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

(3) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

(4) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

(5) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

(6) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

(7) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

(8) (Mr./Mrs./Miss/Other)………………….………………………………………………………………………………………………………………………  

3. The number or name(s) of director(s) authorized to enter signatures binding the Company is/are as follows: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. The registered capital is …………………………………………………………….Baht. 

5. Head office is located at No. ………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

6. The Company has …. items of objectives, as shown in a copy of the document(s) annexed hereto in …... page(s), with 

the signature of the Registrar being entered in certification thereof. 

      

                                         Issued on………………………………………….. 

                         ………………………………………………………….. 

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

                             Registrar 

 

 

 

 

       Ref: YYPPOOTXXXXXXC 

 



 

No.                                  Partnerships and Companies Registration Office 

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

CERTIFICATE 

 This is to certify that this Partnership/Company has been registered as a juristic person in the category of 

______________________ under the Civil and Commercial Code on ___________________, with the Registration Number 

_____________________. The particulars as shown in the Register of Juristic Person as of the date of issuance of this Certificate 

are as follows: 

1. Name of the Partnership/Company: ……………………………………………………………………………….Partnership/Company 

2. This Partnership/Company has been dissolved. The registrar has effected the registration of the dissolution on ………… 

and has effected the registration of the liquidation completion on……………………………………….. 

3. This Partnership/Company has…………….liquidator(s) named below: 

(1) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

(2) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

(3) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

(4) (Mr./Mrs./Miss/Other) …………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Providing that all liquidators shall act jointly, except that in the following transactions each liquidator may act 

individually: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. The liquidators’ office(s) is/are located at No. ………………………………………………………..…………………………………………..………. 

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

…………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

      

                                         Issued on………………………………………….. 

                         ………………………………………………………….. 

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

                             Registrar 

 

 

 

        Ref: YYPPOOTXXXXXXC 

 




