ระเบียบสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท
ผ่ำนระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
พ.ศ. 2564
---------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรมี ร ะเบี ย บส านั ก งานทะเบี ย นหุ้ น ส่ ว นบริษั ท กลางว่ าด้ ว ยการจดทะเบี ย น
ห้างหุ้น ส่ว นและบริษัท ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อ รองรับ
การให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท จากัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560
(2) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
(3) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
(4) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
(5) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563
(6) ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563
(7) ประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารขอรั บ ชื่ อ ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ า น
(Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการสาหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติ บุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560
บรรดาคาสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

-2หมวด ๑
บททั่วไป
---------------------ส่วนที่ ๑
หลักทั่วไป
---------------------ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ชาระบัญชี ซึ่งมีความประสงค์
ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
“ผู้แทน” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้กระทาการในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในการกรอก
ข้อมูลการขอจดทะเบียน ยื่นคาขอจดทะเบียน ปฏิบัติตามคาสั่งนายทะเบียน ชาระค่าธรรมเนียม และเป็นผู้ที่
รับรองว่าการยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ รวมทั้งรับรองการแสดงตัวของ
ผู้ประกอบการที่ลงลายมือชื่อที่ได้ลงทะเบียนและได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ได้แก่
(1) ผู้ทาบัญชี
(2) หัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ
(3) ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจากัด
(4) ผู้บังคับหลักประกัน
(5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(6) ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
“ลงลายมือชื่อ” หมายความว่า การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามกฎหมายว่า
ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธี การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามวิธีที่
กาหนดในระเบียบนี้หรือ วิธีการยืนยันตัวตนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ ใช้บั งคับกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัดที่ยื่นคาขอผ่านระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
ข้อ 6 ในระเบียบนี้ หากไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้นาหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดไว้ในระเบี ยบส านั กงานทะเบี ย นหุ้ นส่ วนบริษั ทกลางว่าด้วยการจดทะเบี ยนห้ างหุ้ นส่ วนและบริษั ท
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 7 ผู้ประกอบการและผู้แทน ต้องรับผิดชอบและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกิดขึ้น จาก
การลงลายมือชื่อ และต้องไม่นาวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน
ส่วนที่ 2
กำรขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (Username & Password)
และกำรยืนยันตัวตน
---------------------ข้อ 8 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อเข้าทารายการ
ผ่ านระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Registration) บนเว็บ ไซต์ก รมพั ฒ นาธุรกิ จการค้ า
(www.dbd.go.th)
(1) กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ให้ผู้ประกอบการทุกคนขอรับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username & Password)

-3(2) กรณีผู้แทนเป็นผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ให้ผู้แทนขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
(Username & Password)
ข้อ 9 การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ผู้ประกอบการ ผู้แทน ลงทะเบียน
โดยกรอกข้อมูลในคาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ผ่านระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วทาการยืนยัน
ตัวตนเพื่อแสดงเจตนารับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
กรณีผู้แทนที่เป็นสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องแนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกประกอบคาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย
ข้อ 10 การยืนยันตัวตน มีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้ประกอบการยืนยันตัวตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.1) แสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
กรณี เป็ น ชาวต่ า งชาติ ใ ห้ แ สดงหนั ง สื อ เดิ น ทางหรื อ บั ต รประจ าตั ว ที่ อ อกโดยส่ ว นราชการไทย ที่ ยั ง
ไม่หมดอายุ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสานั กงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขตทุ กแห่ งในกรุ งเทพมหานคร หรือส านัก งานพาณิ ช ย์จังหวัดทุ กจังหวัด หรือสถานที่อื่ นใดตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &
Password) และการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับชื่ อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
ที่ลงทะเบียนไว้ ตามข้อ 9 ถูกต้องแล้ว จะถ่ายภาพผู้ แสดงตัวและบัตรประจาตั วหรือหนังสือเดินทางที่นามา
แสดงไว้เป็นหลักฐาน
(1.2) ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) ด้วยตนเอง
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เฉพาะกรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยใช้
บัตรประจาตัวประชาชนเป็นหลักฐานเท่านั้น
(1.3) ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
(Certification Authority: CA) ยื่นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
(1.4) มอบอานาจให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ดาเนินการแทน ซึ่งมีขั้นตอนและต้องยื่น
เอกสารหลักฐาน ดังนี้
ก. สั่ ง พิ ม พ์ (Print Out) ค าขอรั บ ชื่ อ ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ า น (Username & Password) ที่
ลงทะเบียนตามข้อ 9 แล้ ว ให้ ผู้มอบอานาจ ผู้รับมอบอานาจ และพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อใน
เอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แนบ
สาเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทยที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอานาจซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องเป็นหลักฐานด้วย
ในกรณีข้อมูลคาขอตามข้อ 9 ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ห้ามมิให้แก้ไข
ตกเติมข้อมูลคาขอที่สั่งพิมพ์ออกมาแล้ว
ข. ผู้ รั บ มอบอานาจยื่ น เอกสารและหลั ก ฐานต่อ เจ้ าหน้ าที่ พร้อ มแสดงบั ต รประจาตั ว
ประชาชน ณ สถานที่เช่นเดียวกับ (1.1) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องจะทาการถ่ายภาพผู้รับมอบ
อานาจและบัตรประจาตัวประชาชนไว้เป็นหลักฐาน
(2) ผู้แทนยืนยันตัวตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตาม (1.1) - (1.3)

-4ข้อ 11 เมื่อผู้ประกอบการหรือผู้แทน ได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 10 และได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบ
จะแจ้งการอนุมัติทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อให้ยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate User) ภายใน
30 วัน นับแต่วันที่แจ้ง หากไม่ยืนยันการเปิดใช้งานภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกการขอรับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username & Password) โดยอัตโนมัติ หากประสงค์ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &
Password) จะต้องเริ่มกระบวนการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ใหม่
ข้อ 12 ชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่าน (Username & Password) ของผู้แทน สามารถเข้าทารายการผ่ าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ในฐานะผู้ประกอบการได้
ส่วนที่ 3
กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล สิทธิกำรเข้ำใช้ระบบ
และกำรยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (Username & Password)
---------------------ข้อ 13 เมื่อได้เปิดใช้งาน (Activate User) แล้ว หากประสงค์แก้ไขข้อ มูล ที่ได้ล งทะเบียนไว้ใ น
การขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ดาเนินการผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ทันที
ข้อ 14 ผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อยู่แล้ว และมีคุณสมบัติเป็นผู้แทนได้
หากประสงค์จะดาเนินการในฐานะผู้แทน ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผู้แทนประเภท ผู้ทาบัญชี หรือหัวหน้าสานักงานบัญชีคุณภาพ หรือผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจากัด หรือผู้บังคับหลักประกัน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1.1) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้ดาเนินการยืนยันตัวตนโดยวิธีแสดงตัว
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer :
e-KYC) ด้ ว ยตนเอง หรื อ ใช้ ใบรั บ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ได้ รั บ จากผู้ ให้ บ ริ ก ารออกใบรั บ รองอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Certification Authority : CA เมื่อเลือกประเภทผู้แทน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลก่อนเพิ่มสิทธิในฐานะผู้แทนให้
โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่
(1.2) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ทีไ่ ด้ดาเนินการยืนยันตัวตนโดยวิธีมอบ
อานาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดาเนินการแทน เมื่อเลือกประเภทผู้แทนแล้ว ต้องยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ข้อ 10 (2)
(2) ผู้แทนประเภทสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องแนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 10 (2)
ข้อ 15 ผู้แ ทนที่มีชื่อ ผู้ใ ช้แ ละรหัส ผ่ า น (Username & Password) แล้ว หากต้อ งการเปลี่ย น
ประเภทผู ้แ ทน สามารถเปลี ่ย นผ่า นระบบได้ท ัน ที โดยไม่ต้อ งยืน ยัน ตัว ตนใหม่ ยกเว้ น กรณีป ระสงค์
เปลี่ยนเป็นผู้แทนประเภทสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้แนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 10 (2)
ข้อ 16 ผู้ที่มีชื่อ ผู้ใช้แ ละรหัส ผ่า น (Username & Password) ในฐานะผู้แ ทนประเภทสามัญ
สมาชิก และสมาชิกวิส ามัญ แห่งเนติบัณ ฑิต ยสภา ต้อ งดาเนิน การตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 14 (๒)
ทุกสามปี นับแต่วันที่เปิดใช้งาน (Activate User)

-5ข้อ 17 กรณีผู้ประกอบการหรือผู้แทน ไม่สามารถระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
ในการเข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ ให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาคาขอตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สาหรับใช้บริการจดทะเบีย น
นิติบ ุค คลทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Registration) ซึ่ง ดาวน์โ หลดได้จ ากเว็บ ไซต์ก รมพัฒ นาธุร กิจ การค้า
(www.dbd.go.th) และ
(2) ยื่นคาขอต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด
หรือสถานที่อื่นใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทยที่ยังไม่หมดอายุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ลงลายมือชื่อแสดงการเห็นต้นฉบับบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจาตัวที่นามาแสดง และบันทึกอีเมลที่ผู้ประกอบการหรือผู้แทนระบุไว้ในคาขอ
ดังกล่าว เพื่อระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการหรือ
ผู้แทน
ข้อ 18 กรณีผู ้ป ระกอบการหรือ ผู้แ ทน ประสงค์ย กเลิก ชื่อ ผู้ใ ช้แ ละรหัส ผ่า น (Username &
Password) ในการเข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ดาเนินการดังนี้
(1) จัดทาคาขอยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สาหรับใช้บริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th)
และ
(2) ยื่น คาขอต่อเจ้าหน้าที่ด้ว ยตนเอง ณ ส่ว นจดทะเบีย นธุรกิจทางอิเล็ก ทรอนิกส์ กรมพัฒ นา
ธุรกิจการค้า หรือสานักงานพัฒนาธุรกิ จการค้าเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือสานักงานพาณิชย์ จัง หวัด
ทุกจังหวัด หรือสถานที่อื่น ใดตามที่กรมพัฒ นาธุรกิจการค้ากาหนด พร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชนที่
ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจาตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทย
ที่ยังไม่หมดอายุ
เมื่อ เจ้า หน้า ที่ต รวจสอบแล้ว ให้ล งลายมือ ชื่อ แสดงการเห็น ต้น ฉบับ บัต รประจาตัว ประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจาตัวที่นามาแสดง ก่อนบันทึกข้อมูลการยกเลิกลงในระบบ
ส่วนที่ 4
วิธีกำรยื่นคำขอจดทะเบียน
---------------------ข้ อ 19 การขอจดทะเบี ย นห้ างหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท จ ากั ด ผ่ า นระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทาง
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Registration) โดยผู้ ป ระกอบการคนใดคนหนึ่ งเป็ น ผู้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นด้ ว ยตนเอง
ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
(1) เข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทางหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) และให้ เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใช้ชื่อผู้ ใช้และรหั สผ่าน (Username & Password) ที่
ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2
(2) กรอกข้อมูลการจดทะเบียนในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด และส่งผ่านระบบให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจดทะเบียนดังกล่าว

-6(3) ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียนผ่านทางระบบหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4) ผู้ประกอบการทุกคน ลงลายมือชื่อในคาขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนผ่านทางระบบ
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 และรหัสผ่านแบบใช้ครั้ง
เดียว (OTP) ที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการตามที่ได้แจ้งไว้
(5) ช าระค่าธรรมเนี ย มการจดทะเบี ยน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์ และค่ าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ผ่ าน
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
(5.1) ช าระตามใบนาชาระเงิน (Pay-In Slip) จดทะเบีย นนิติบุค คลทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
(e-Registration)
(5.2) ชาระผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต (Debit Card/Credit Card) ของธนาคาร
(6) รับ เอกสารหลัก ฐานที่เกี่ย วข้อ งกับ การจดทะเบีย นซึ่ง กรมพัฒ นาธุรกิจการค้าจะจัด ส่ง เป็น
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้วแต่กรณี ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้
ข้อ 20 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) โดยผู้แทนเป็นผู้ยื่นคาขอ ให้ดาเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
(1) เข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทางหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุร กิ จ การค้ า (www.dbd.go.th) และให้ เข้ า สู่ ระบบ (Log in) โดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใช้ แ ละรหั ส ผ่ าน (Username &
Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2
(2) กรอกข้อมูลการจดทะเบียนในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากาหนด และส่งผ่านระบบ ให้นายทะเบีย นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจดทะเบียนดังกล่าว
(3) ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียนผ่านทางระบบหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(4) ให้ ผู้ ป ระกอบการตรวจสอบข้อ มู ล การจดทะเบี ย นและเอกสารประกอบการจดทะเบี ยนใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ผู้แทนให้ไว้ ว่าถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์แล้วลงลายมือชื่อโดย
ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบบกาหนด
(5) เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการแล้ว ให้ ผู้แทนลงลายมือชื่อโดยใช้
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่านระบบ เพื่อรับรองว่าคาขอจดทะเบียนเป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ประกอบ รวมถึงรับรองว่าได้มีการแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
(6) ชาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ผ่านช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้
(6.1) ชาระตามใบนาชาระเงิน (Pay-In Slip) จดทะเบีย นนิติบุค คลทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
(e-Registration)
(6.2) บัตรเดบิต/บัตรเครดิต (Debit Card/Credit Card) ของธนาคาร
(7) รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งเป็นไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้วแต่กรณี ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้
ข้อ 21 คาขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด ดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้ยื่นขอจดทะเบียนผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
(1) มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
(2) ศาลมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือฟื้นฟูกิจการ

-7(3) จดทะเบียนตราประทับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดมากกว่าหนึ่งดวง
(4) มีการโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียน
(5) คาขอที่ระบุผู้ลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนไม่เป็นไปตามอานาจที่จดทะเบียนไว้
ข้ อ 22 ค าขอจดทะเบี ยนห้ างหุ้ นส่ วนและบริ ษั ทจ ากั ดที่ ยื่ นผ่ านระบบจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้น ให้ถือว่ามีผลเป็นการยื่นคาขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อผู้ประกอบการ
หรือผู้แทนแล้วแต่กรณี ได้ดาเนินการส่งคาขอจดทะเบียนผ่านระบบ
ส่วนที่ 5
ข้อมูลและเอกสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
---------------------ข้อ 23 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Registration) ให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียนที่
กาหนดแนบท้ายระเบียบนี้
ไฟล์ เอกสารประกอบการจดทะเบียน ต้องมีความชัดเจน โดยมีขนาด และรูปแบบเป็นไปตามค่า
มาตรฐานที่ระบบกาหนด
ข้อ 24 บรรดาข้อมูล คาขอ รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบี ยนและเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนที่ได้กรอกผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อผ่าน
การตรวจพิจารณาแล้ว ระบบจะสร้าง (Generate) ข้อมูลเป็นรูปภาพตามแบบแสดงรายละเอียดและสาระสาคัญ
ของข้อมูลการจดทะเบียนตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ และจัดเก็บในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อรับจดทะเบียนแล้ว
หมวด 2
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ กำรจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
---------------------ข้อ 2๕ คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้ถือว่าเป็นการกระทาตามอานาจและมีผลผูกพันห้างหุ้นส่วนเมื่อ
(1) การขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอานาจตามที่ได้ยื่นขอ
จดทะเบียน
(2) การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอานาจตามที่
จดทะเบียนไว้
ข้อ 2๖ หนัง สือ บริค ณห์ส นธิที่ไ ด้จัด ทาขึ้น ผ่า นระบบจดทะเบีย นนิติบุค คล ทางอิเล็ก ทรอนิก ส์
(e-Registration) ผู้เริ่มก่อการต้องลงลายมือชื่อ
ข้อ 2๗ คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด ให้ถือว่าเป็นการกระทาตามอานาจและมีผลผูกพันบริษัทเมื่อ
(1) การขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด หรือ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน
บริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอานาจตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน
(2) การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจากัด ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนไว้

-8หมวด 3
กำรจดทะเบียนเลิกและเสร็จกำรชำระบัญชี
---------------------ข้อ ๒๘ คาขอจดทะเบียนเลิ กและอานาจของผู้ชาระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัด ให้ผู้ชาระ
บัญชีตามอานาจที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
คาขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจดทะเบียนเลิก และคาขอจดทะเบียนเสร็จการชาระบัญชีห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจากัด ให้ผู้ชาระบัญชีตามอานาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ
หมวด 4
กำรถอนและกำรจำหน่ำยคำขอจดทะเบียน
---------------------ข้อ ๒๙ คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจากัดที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคาสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนดาเนินการตามคาสั่งให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ มีคาสั่งใน
คาขอนั้น หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนให้จาหน่ายคาขอออกจากสารบบ
บทเฉพำะกำล
---------------------ข้อ 30 ผู้ที่มีชื่อผู้ ใช้และรหัส ผ่าน (Username & Password) ที่ได้ขอไว้ก่อน ระเบียบฯ ฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้สามารถยื่นคาขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ใน
ฐานะผู้ประกอบการได้
ข้อ 31 บรรดาคาขอจดทะเบียนซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นคาขอจดทะเบียนนั้น
ข้อ 32 คาขอจดทะเบียนตามข้อ 31 ที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคาสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้ว ก่อนวันที่ระเบี ย บนี้ ใช้บั งคับ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ดาเนินการตามคาสั่งของนายทะเบียนให้ เสร็จสิ้ น
ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ นายทะเบียนจะจาหน่ายคาขอจดทะเบียนนั้นออกจากสารบบ
ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564
ทศพล ทังสุบุตร
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

รายละเอียดขอมูลและเอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) พ.ศ. 2564
ลําดับ
1

ประเภทการจดทะเบียน
จัดตั้งหางหุนสวนจํากัด

คําขอ
แบบ หส.1

รายการ
จดทะเบียน
แบบ หส.2
(ใชทั้ง 3 หนา)

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน
แบบ ว.

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(3) แบบ สสช.๑
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(5) หลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หา งหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวนแตละราย
(6) กรณีมีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคน
รวมกัน ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงิน
ของผูเปนหุนสวนทุกคนที่มีสัญชาติไทย โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับ
จํานวนเงินที่นํามาลงหุนของผูเปนหุนสวนแตละราย
(7) กรณีจัดตั้งโดยมีสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนรวมกันเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสาร
เพิ่มเติมดังตอไปนี้
(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงวาหุนสวน
ผูจัดการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งไดรับชําระเงินลงหุนตามจํานวนที่ชําระไวแลว
พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อ
รับรองหรือแสดงวาหางหุนสวนไดรับเงินลงหุนที่หุนสวนผูจัดการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว
ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน
(7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือยืนยันของผูเปนเจาของทรัพยสินวาจะโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินใหแกหางหุนสวน หรือหนังสือยืนยันวาจะใหหางหุนสวนใชทรัพยสิน พรอมคําขอ
จดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบีย นมีคําสั่ง รับจดทะเบียนแลว ให จัดสงเอกสารหลักฐานดั งตอไปนี้
ภายใน 90 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน

-2ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่มีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่ง
แสดงวาหางหุนสวนเปนเจาของกรรมสิทธิ์
(ข) ทรั พ ย สิ น ประเภทอื่ น ให ส ง บั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ดและมู ล ค า ทรัพยสินที่
นํามาลงทุน
(ค) ทรัพยสินซึ่งผูเปนหุนสวนนํามาใหหางหุนสวนใชแทนการลงหุน ใหจัดสงสัญญา
ใหใชทรัพยสิน
(8) แบบรับ รองการยื่ นจดทะเบียนนิติ บุค คลทางอิเ ล็ก ทรอนิ กส (e-Registration) ผา นผู แทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

2

จัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

3

แกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน
- ชื่อหางหุนสวน
- ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/
หรือสํานักงานสาขา
- ผูเปนหุนสวน
- หุนสวนผูจดั การ
- ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ
- ตราของหางหุนสวน
- รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให
ประชาชนทราบ

แบบ หส.1

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา 1
และหนา 3)
แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา
ที่มีการแกไขรายการ
และกรณีแกไขเพิ่มเติม
ผูเปนหุนสวนใหระบุ
รายการผูเปนหุนสวน
ทั้งหมดหลังจากที่มี
การแกไขแลว)

แบบ ว.

เชนเดียวกับจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด

-

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่ อ
ภาษาอังกฤษ)
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ)
(4) หลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียน
ผูเปนหุนสวนเขาใหม/เพิ่มทุน โดยนําเงินมาลงหุน)
(5) สัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเติม (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไวเดิม มิไดลงลายมือชื่อ
ในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการหรือถึงแกกรรม)
(6) หลักฐานการเปนผูจัดการมรดก (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม)

-3ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(7) กรณีเพิ่มทุนซึ่งทําใหมีสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนรวมกันเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสง
หลักฐานเพิ่มเติมดังตอไปนี้ พรอมคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุน
(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงวา
หางหุนสวนไดรับชําระเงินลงหุนตามจํานวนที่ชําระไวแลว
(7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหจัดสงหนังสือชี้แจงยืนยันการรับชําระคาลงหุนดวยทรัพยสินของ
หางหุนสวน พรอมทั้งเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่มีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่งแสดงวา
หางหุนสวนเปนเจาของกรรมสิทธิ์
(ข) ทรั พ ย สิ น ประเภทอื่ น ให ส ง บั ญ ชี แ สดงรายละเอี ย ดและมู ล ค า ทรัพยสินที่นํามา
ลงทุน
(ค) ทรัพยสินซึ่งผูเปนหุนสวนนํามาใหหางหุนสวนใชแทนการลงหุน ใหจัดสงสัญญาใหใช
ทรัพยสิน
(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

4

แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค
ของหางหุนสวน

5

ควบหางหุนสวน

แบบ หส.1

แบบ หส.1

แบบ หส.2
(ใชเฉพาะหนา 1)

แบบ ว.

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) แบบ สสช.1 (กรอกเฉพาะขอ 1 และขอ 6)
(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

แบบ หส.2
(หางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล
ใชเฉพาะหนา 1
และหนา 3

แบบ ว.

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของหางที่ควบเขากัน)
(4) แบบ สสช.1

-4ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน
หางหุนสวนจํากัด
ใชทั้ง 3 หนา)

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(5) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
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แปรสภาพหางหุนสวน
เปนบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชเฉพาะหนา 1
แบบ ก.
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ)
และชําระอากร
แสตมปเปนเงิน
200 บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบ บอจ.5
(3) แบบ สสช.1
(4) รายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือชื่อ
(5) รายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ
(6) ขอบังคับ ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี)
(7) หลักฐานการรับชําระคาหุน - โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน - เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธิ์ตาง ๆ (ถามี)
(8) หนั ง สื อ พิ ม พ ที่ ล งพิ ม พ โ ฆษณาบอกกล า วการแปรสภาพห า งหุ น ส ว นเป น บริ ษั ท จํ า กั ด (ให มี
ชื่อหนังสือพิมพและวันที่ออกหนังสือพิมพ)
(9) หนังสือบอกกลาวเจาหนี้ (ถามี)
(10) หนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมเี จาหนี้หรือเจาหนี้ไมคัดคานซึ่งลงลายมือชื่อโดย
กรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน
(11) หนังสือคัดคานของเจาหนี้ (ถามี)
(12) หลักฐานการชําระหนี้ - ใหประกันหนี้เจาหนี้ (ถามี)
(13) หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของหางหุนสวน
ที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน
(14) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
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หนังสือบริคณหสนธิ

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
(ใชทั้ง 2 หนา)
และชําระอากร

(1) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(2) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

แบบ ว.

-5ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
จดทะเบียน
รายการจดทะเบียน
แสตมปเปนเงิน 200
(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
บาท
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
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แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
กอนการจัดตั้งบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
(ใชเฉพาะหนา 1)

แบบ ว.
(1) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(ใชเฉพาะกรณีแกไข (2) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
เพิ่มเติม
(3) หลักฐานการใหความยินยอมของผูเริม่ กอการทุกคน
วัตถุที่ประสงค)
(4) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
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จัดตั้งบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

แบบ ก.

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบ บอจ.5
(3) หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
(4) รายงานการประชุมตั้งบริษัท
(5) ขอบังคับและชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี)
(6) หลักฐานการรับชําระเงินคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุนแตละราย
(7) กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไมมีคนตาง
ดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือรวมลงนามผูกพันบริษัท ใหสง
หลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุนทุกคนที่มีสัญชาติ
ไทย โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามาลงทุนซื้อ
หุนของผูถือหุนแตละราย
(8) แบบ สสช.1
(9) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(10) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)

-6ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(11) กรณีจดั ตั้งโดยมีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจดั สงเอกสารเพิม่ เติมดังตอไปนี้
(11.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงวา
กรรมการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งไดรับชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ชําระไวแลว
พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานทีธ่ นาคาร
ออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงวาบริษัทไดรับเงินคาหุนทีก่ รรมการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว
ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งรับจดทะเบียน
(11.2) กรณี ชํ าระด วยทรั พย สิ น ให ส ง หนั ง สือ ยื น ยั น ของผู เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น ว า จะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกบริษัท พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
ภายใน 90 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน
(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่มีทะเบียน ใหสงหลักฐาน
ซึ่งแสดงวาบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
(ข) ทรัพยสินประเภทอื่น ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสินที่
นํามาลงทุน
(12) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
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หนังสือบริคณหสนธิ และ
จัดตั้งบริษัทจํากัด พรอมกัน
ภายในวันเดียวกัน

แบบ บอจ.1

แบบ ว.
แบบ บอจ.2
แบบ ก.
(ใชทั้ง 2 หนา)
และชําระอากรแสตมป
เปนเงิน 200 บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
(4) แบบ บอจ.5
(5) รายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุม
จัดตั้งบริษัทพรอมลายมือชื่อ

-7ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(6) รายงานการประชุมตั้งบริษัท
(7) ขอบังคับ และชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี)
(8) หลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษทั ออกใหแกผูถือหุนแตละราย
(9) กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไมมีคนตางดาว
เปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือรวมลงนามผูกพันบริษัท ใหผูขอ
จดทะเบียนสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุน
ทุกคนที่มีสัญชาติไทย โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามา
ลงทุนซื้อหุนของผูถือหุนแตละราย
(10) แบบ สสช.1
(11) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(12) กรณีจดั ตั้งโดยมีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจดั สงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
ดังตอไปนี้
(12.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงวา
กรรมการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งไดรับชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ชําระไวแลว
พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหจัดสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร
ออกใหเพื่อรับรองหรือแสดงวาบริษัทไดรบั เงินคาหุนที่กรรมการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว
ภายใน 15 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งรับจดทะเบียน
(12.2) กรณี ชํ าระด วยทรั พย สิ น ให ส ง หนั ง สื อ ยื น ยั น ของผู เ ป น เจ า ของทรั พ ย สิ น ว า จะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกบริษัท พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
ภายใน 90 วันนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน
(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่มีทะเบียน ใหสงหลักฐาน
ซึ่งแสดงวาบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์

-8ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(ข) ทรัพยสินประเภทอื่น ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสิน
ที่นํามาลงทุน
(13) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

11

มติพิเศษให
เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

-

12

ควบบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.2
แบบ ว.
(ใชเฉพาะหนา 1
แบบ ก.
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ)
และชําระอากร
แสตมปเปนเงิน 200
บาท
แบบ บอจ.3
(ใชทั้ง 2 หนา)

13

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ภายหลังจัดตั้งบริษัทจํากัด

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

แบบ ว.
(ใชเฉพาะกรณี

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อ
ภาษาอังกฤษ)
(4) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ควบกันไมมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยแต
บริษัทใหมมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัย)
(5) สําเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน และชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท
(ถามี)
(6) แบบ สสช.1
(7) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี
ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบเขากัน)
(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)

-9ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

14

ตั้งขอบังคับใหม
หรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

15

เพิ่มทุน
ลดทุน
กรรมการ
แกไขเพิ่มเติม
- จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง
ลงชื่อผูกพันบริษัทจํากัด
- ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ
และ/หรือสํานักงานสาขา
- ตราของบริษัทจํากัด
- รายการอยางอื่นซึ่ง

แบบ บอจ.1

แบบ บอจ.4

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
รายการจดทะเบียน
แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ (3) หนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพิม่ เติม ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 50 บาท
ประสงค)
(4) แบบ สสช.1 (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค)
(5) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทเพิ่มวัตถุที่ประสงคใหมีการประกอบธุรกิจประกันภัย)
(6) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)
-

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(2) ขอบังคับใหมหรือขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติม ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 50 บาท
(3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปบญ
ั ชี กรณีที่บริษัทไมเคยดําเนินการปดรอบปบัญชี
เพื่อจัดทํางบดุล ใหสงหนังสือยืนยันวาตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไมเคยดําเนินการปดบัญชี
เพื่อจัดทํางบดุล
(4) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

แบบ ก.
(1) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)
(ใชเฉพาะกรณี
(2) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
มีกรรมการเขาใหม) (3) หลักฐานการรับชําระเงินคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน)
(4) หลักฐานการอนุญาตให เพิ่มทุน ลดทุน แตงตั้งกรรมการใหม แกไขเพิ่มเติมสํานักงานแหงใหญ
และ/หรือสํานักงานสาขา จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี (ใชเฉพาะบริษัทที่
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย)
(5) หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกาํ หนดสภาพและบุรมิ สิทธิแ์ หงหุนนั้นๆ วาเปนสถานใด
เพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุนใหมเปนหุนบุรมิ สิทธิ์ โดยไมไดจดทะเบียน
ขอบังคับ หรือจดทะเบียนขอบังคับแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว)

- 10 ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

เห็นสมควร
จะใหประชาชนทราบ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(6) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะ
กรณีแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ)
(7) กรณีเพิม่ ทุนซึ่งทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงวาบริษัท
ไดรับชําระเงินคาหุนตามจํานวนที่ชําระไวแลว
(7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือชี้แจงยืนยันการรับชําระคาหุนทรัพยสินของบริษัท
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินที่มีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่งแสดงวา
บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธิ์
(ข) ทรัพยสินประเภทอื่น ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสินที่นํามาลงทุน
(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

16

เลิกหางหุนสวน

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

-

(1) คําสั่งศาลใหเลิกหางหุนสวน (ถามี)
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

17

เลิกบริษัทจํากัด

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

-

(1) คําสั่งศาลใหเลิกบริษัท (ถามี)
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)
(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

18

แกไขเพิ่มเติม

แบบ ลช.1

แบบ ลช.2

-

(1) คําสั่งศาลที่กําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี (ถามี)

- 11 ลําดับ

ประเภทการจดทะเบียน

คําขอ

รายการ
จดทะเบียน

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน

- อํานาจของผูชําระบัญชี
- ทีต่ ั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี
- ตั้ง/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี
19

เสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรือ แบบ ลช.1
บริษัทจํากัด

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน
(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
(ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี)
(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

แบบ ลช.5

แบบ ลช.3

(1) แบบ ลช.6
(2) งบการเงิน ณ วันเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท (จะใชงบการเงิน ณ วันที่ผูเปนหุนสวนตกลงใหเลิก
หางหุนสวนหรือที่ประชุมใหญผูถือหุนมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนหรือบริษัทก็ได)
(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
(4) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)

แบบแนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท
ผานระบบจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) พ.ศ. 2564
-----------------------------

แบบคําขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password)
หนั งสื อข อตกลงและเงื่ อนไขในการขอรั บชื่ อผู ใช และรหั สผ าน (Username &
Password) และการใช บ ริ ก ารระบบจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Registration)
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

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

หนังสือขอตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password)
และการใชบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขาพเจาผูสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) สําหรับการใชงานระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e Registration) โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและ
เงื่อนไขดังตอไปนี้ทุกประการ
ขอ 1 ข อตกลงและเงื่อนไขนี้ ใช บังคับ ระหวาง กรมพัฒนาธุรกิจ การคา กระทรวงพาณิช ย ซึ่งตอไปนี้
จะเรียกวา"ผูใหบริการ" กับผูสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) เพื่อใชบริการระบบ
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา "ผูใชบริการ"
ขอ 2 ผูใชบริการ จะตองกรอกหรือระบุขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ตามความเปนจริงใหครบถวน ทั้งนี้
เพื่อประโยชนแกผูใชบริการ และผูใชบริการตกลงยินยอมให ผูใหบริการ ตรวจสอบความถูกตองและเปดเผยขอมูล
ตามที่ไดระบุไว หากตรวจพบวาขอมูลของผูใชบริการไมเปนความจริง ผูใหบริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช
งานของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และผูใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการกรอกขอมูลอันเปนเท็จดังกลาว
ขอ 3 เมื่อผูใชบริการทําการกรอกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแลว ใหผูใชบริการดําเนินการยืนยัน
ตัวผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ไดแก
(1) ยืนยันตัวตนตอหนาเจาหนาที่ดวยตนเอง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
กรณีเปนชาวตางชาติใหแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวที่ออกโดยสวนราชการไทยที่ยังไมหมดอายุ
(2) ยืนยันตัวตนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Know Your Customer : e-KYC) เฉพาะ
กรณีเปนบุคคลสัญชาติไทย โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐานเทานั้น
(3) ยืนยันตัวตนโดยใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส
(Certification Authority : CA)
(4) มอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเปนผูดําเนินการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน โดย
สั่งพิมพ (Print out) คําขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) เพื่อทําการลงลายมือชื่อผูใชบริการ
ผูรับมอบอํานาจ และพยานอยางนอยหนึ่งคนแลวนําไปยื่นตอเจาหนาที่พรอมแนบเอกสารประกอบตามที่กําหนดไว
กรณีผูใชบริการสมัครเปนผูแทน จะไมสามารถยืนยันตัวตนผานชองทางตาม (4) ได
ทั้งนี้ เมื่อเจาหนาที่ไดตรวจสอบขอมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน (Username
& Password) ของผูใชบริการแลว ระบบจะแจงใหผูใชบริการยืนยันการเปดใชงาน (Activate User) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยผูใชบริการสามารถเปดใชงาน (Activate) บัญชีชื่อผูใชที่ไดรับภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดรับแจง หลังจากนั้นจึงจะสามารถเขาใชบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสไดตอไป

ขอ 4 ผูใชบริการตองไมนําชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ไปใชในทางที่ขัดตอกฎหมาย
และความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ 5 ผูใชบริการตกลงและเขาใจดีวา การสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยการใชชื่อผูใช (Username)
จะตองใชคูกับรหัสผาน (Password) ซึ่งผูใชบริการเปนผูกําหนดขึ้นดวยตนเอง และใชรวมกับรหัสลับแบบใชครั้ง
เดียว (One Time Password : OTP)
ขอ 6 ผูใชบริการตองเก็บรักษาชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ที่ไดรับไวเปนความลับ
ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยวาชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ของผูใชบริการลวงรูไปถึง
บุคคลอื่น ผูใชบริการมีหนาที่ตองดําเนินตั้งรหัสผานใหมโดยทันทีผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration) ทั้งนี้ หากมีผูอื่นนําชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ไปใช ผูใชบริการตอง
รับผิดชอบการกระทําดังกลาวดวย
ขอ 7 ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสที่เกิดจากการใชชื่อผูใชและรหัสผาน
(Username & Password) ในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) มีความผูกพันตาม
กฎหมายเสมือนเปนการลงลายมือชื่อของผูใชบริการในเอกสารการจดทะเบียนและผูกพันตามเนื้อหาหรือขอมูลนั้น
ทุกประการ
ขอ 8 ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาผูใหบริการมีสิทธิที่จะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอตกลงและ
เงื่อนไขการสมัครขอรับขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) นี้ได ตามที่ผูใหบริการไดพิจารณา
แล ว เห็ น สมควร เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง การให บ ริ ก าร หรื อ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งที่ใชบังคับอยู และที่จะออกมาใชบังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผูใหบริการ
เห็นสมควรที่จะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอตกลงและเงื่อนไขในขอตกลงฉบับนี้
ข อ 9 ผู ใ ช บ ริ ก ารต อ งปฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงและเงื่ อ นไขการสมั ค รและการใช บ ริ ก ารของผู ใ ห บ ริ ก าร
โดยเครงครัดเพื่อความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ในกรณีที่ขอมูลดังกลาวถูกโจรกรรม สูญหาย
หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูใหบริการมีสิทธิปฏิเสธและไมตองรับผิดชอบ
ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุตาง ๆ ดังกลาวได
ข อ 10 ผูใดแอบอางหรื อกระทํ าการใด ๆ อัน เปน การละเมิดสิ ทธิ สวนบุคคลโดยใช ขอมูลของผูอื่นมา
แอบอางในการสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ถือเปนความผิดและตองไดรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไว
4 0

ขอ 11 ผูใหบริการอาจสงขอมูลหรือแจงขาวประชาสัมพันธผานชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)
หรือชองทางอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ใหแกผูใชบริการไดตามที่ผูใหบริการเห็นสมควร ทั้งนี้ ผูใหบริการมีระบบ
40

การตรวจจับ Virus กอนสงขาวสารใด ๆ ใหแกผูใชบริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการ
เกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผูใชบริการไมสามารถเรียกรองใหผูใหบริการ
รับผิดชอบใด ๆ ไดทั้งสิ้น
40

ขอ 12 ผูใหบริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการกับผูใชบริการไดทันที ถาปรากฏวาผูใชบริการ
ปฏิบัติผิดขอตกลง และเงื่อนไขนี้แมเพียงขอใดขอหนึ่ง และผูใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติผิดขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาว
40

40

ขอ 13 การใชชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ของผูใชบริการที่เปนผูแทน ซึ่งกระทํา
แทนหางหุน สวนและบริษัทจํากัด ในการกรอกขอมูลคําขอจดทะเบียน ยื่น คําขอจดทะเบีย น ปฏิบัติต ามคําสั่ง
นายทะเบียน ชําระคาธรรมเนียมและรับเอกสารหลังการจดทะเบียน ถือวาการกระทําดังกลาวเปนไปตามความ
ประสงคของผูประกอบการ รวมถึงรับรองวาไดมีการแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อของผูที่เกี่ยวของแลว

แบบแสดงรายละเอียดและสาระสาคัญของข้อมูลการจดทะเบียน
แนบท้ายระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
ผ่านระบบจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2564
-----------------------------

แบบ หส. 1

แบบ หส. 2

แบบ บอจ. 1

แบบ บอจ. 2

แบบ บอจ. 3

แบบ บอจ. 4

แบบ บอจ. 5

แบบ ว.

แบบ ว. 1

แบบ ว. 2

แบบ ว. 3

แบบ ว. 4

แบบ ว. 5

แบบ ก.

แบบ สสช. 1

แบบ ลช. 1

แบบ ลช. 2

แบบ ลช. 3

แบบ ลช. 5

แบบ ลช. 6

แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน
แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจำกัด
หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่
แบบรับรองกำรยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ผ่ำนผู้แทน

แบบ หส. 
คําขอที
รับวันที

สํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริ ษทั

คําขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน

ห้างหุน้ ส่วน

ทะเบียนเลขที
 ข้าพเจ้าขอจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ดังต่อไปนี&

* เมือนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ดงั นีA

 ข้ าพเจ้ าหุ้นส่ วนผู้จดั การซึงได้ ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ชือไว้ นี! ขอรับรองว่ าผู้เป็ นหุ้นส่ วนทุกคนยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบ

ความถูกต้องและเปิ ดเผยข้ อมูลตามทีไ ด้ ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี! เพือใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
"#  $  %&'   ()!  !   



        

บันทึกนายทะเบียน
รับจดทะเบียน ณ วันที


คําเตือน !. ผูใ้ ดแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268
2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็ นสาระสําคัญทีจดทะเบียนไม่ถูกต้องหรื อเป็ นเท็จ
3. การไม่ยนคํ
ื าขอจดทะเบียนภายในเวลาทีกฎหมายกําหนดจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติกาํ หนดความผิดเกียวกับห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษทั จํากัด สมาคม และมูลนิ ธิ พ.ศ.=>??



    !   




ที

สํานักงานทะเบียนหุ น้ ส่ วนบริ ษทั

หนังสื อรับรอง
ขอรับรองว่าห้างหุน้ ส่วนนี&ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เมือวันที
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที
นิติบุคคล ณ วันออกหนังสื อนี& ดังนี&
1. ชือห้างหุน้ ส่วน “ห้างหุน้ ส่วน
*2. ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน มี


"#  

*
"#  
3. หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วนนีA มี



คน ตามรายชือดังนีA
ภาษาอังกฤษ
บาท
'- 
ภาษาอังกฤษ
'- 



คน ตามรายชือดังนีA
*
.

.4. ข้อจํากัดอํานาจหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ มีดงั นีA

/5. สํานักงานแห่งใหญ่ ตั&งอยูเ่ ลขที/
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,6.0 วัตถุทีประสงค์ของห้างหุน้ ส่วนนีAมี

ข้อ ดังปรากฏในสําเนาเอกสารแนบท้ายหนังสื อรับรองนีA จํานวน

แผ่น

แบบ หส. 2

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

ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

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

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

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

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

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ

นายทะเบียน

นายทะเบียน

แบบ หส. 2

รายการจดทะเบียน
ทะเบียนเลขที่

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

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

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

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

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

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

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

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

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบ หส. 2

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

คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
(2)
(4)

ข้อ 7. ตราของห้างหุน้ ส่วน มีดงั นี้

ข้อ 8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดงั นี้

รายการจดทะเบียนนี้ทาขึ้นโดยความตกลงของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทุกคน เมื่อวันที่

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

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

หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

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

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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แบบ บอจ. 3

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

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

(ตัวเลข)

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

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

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

……………………..บาท (……………….…….)

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

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

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

(อย่างน้อยร้อยละยีส่ ิ บห้า)

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

…..………………บาท

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

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

(เต็มมูลค่า)

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

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

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

แบบ บอจ. 3

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

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

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

ข้อ 10. ตราของบริ ษทั มีดงั นี้

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

(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการผูข้ อจดทะเบียน

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

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

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

แบบ บอจ. 9

สํ าเนาบัญชีรายชื)อผู้ถือหุ้น
ทะเบียนเลขที/

ชื/อบริ ษทั จํากัด

F ณ วันประชุม
F คัดจากสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้น เมื/อวันที/
ทุนจดทะเบียน
ผูถ้ ือหุ้น ไทย

ครั&งที!
บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้น อื/น ๆ

คน จํานวน
ชื/อผูถ้ ือหุ น้

ลําดับ
ที/

เมื/อวันที/

เลขบัตรประจําตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล

บัตรอื/น ๆ (ระบุ) .............................เลขที/....................................
สัญชาติ (j)
อาชีพ
ที/อยู่

จํานวนหุ น้
ที/ถือ

เงินที/ชาํ ระแล้ว (f)

หุ้น มูลค่าหุ ้นละ
คน จํานวน
เลขหมายใบหุ น้

ถือว่าชําระแล้ว (i) เลขหมายของหุ น้

ลงวันที/

บาท
หุ้น
วันลงทะเบียนผูถ้ ือหุ น้
เป็ น

ขาด

หุ ้นละ (f)

(i)

หุ ้นละ (f)

(i)

หุ ้นละ (f)

(i)

หุ ้นละ (f)

(i)

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ าเป็ นรายการที)ถูกต้ องตรงกับสมุด°¦´
ทะเบี
ยนผูµ้ ถÁÈือ¦µ¥µ¦¸
หุ้น และขอรัÉ ¼บoรองว่
าผู้ถือหุ¤»้ นทุ³Á¸
กคนยิ¥น¼ยอมให้
¦°ªn
°¦´
o º°®»oนายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องและเปิ ดเผย
ข้ อมูลตามที)ได้ระบุไว้นี8 เพือ ใช้ ประโยชน์ ของทางราชการ
กรรมการ
  !   

หน้า
ของจํานวน
เอกสารประกอบคําขอที!

หน้า


  !   
    !   



แบบ สสช.1

แบบแสดงรายการเกียวกับการประกอบธุรกิจของห้ างหุ้นส่ วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที 83 (พ.ศ. 2515)
ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 ยืนต่ อนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัท
ข้อ 1. ชือห้างหุน้ ส่วนหรื อบริ ษทั .........................................................................................................................................................................
ทะเบียนเลขที - - - วันทีจดทะเบียน จัดตัง เปลียนแปลง..............................................
ข้อ 2. ทุนจดทะเบียน....................................................................... บาท ทุนชําระแล้ว.............................................................................บาท
จํานวนหุน้ ทังหมด (เฉพาะบริ ษทั )...........................................หุน้ มูลค่าหุน้ ละ (เฉพาะบริ ษทั )......................................................บาท
ข้อ 3. สัญชาติผถู ้ ือหุน้ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน และจํานวนหุน้ ทีถือ (เฉพาะบริ ษทั ) หรื อส่วนทีลงทุน (เฉพาะห้างหุน้ ส่วน)
ไทย .................... คน รวม .......................... หุน้ /บาท สัญชาติอืน (ระบุ) .............................. คน รวม ............................. หุน้ /บาท
ข้อ 4. ปั จจุบนั มีลูกจ้างรวมทังสิ น................................คน ค่าจ้างโดยประมาณเดือนละ..........................................บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
(1) สํานักงานแห่งใหญ่ จํานวน................................. คน (2) สํานักงานสาขา............................................ จํานวน........................... คน
มีลูกจ้างทํางานตังแต่ 1 คนขึนไป เมือวันที ................. เดือน............................................ ปี ..............................
มี ไม่มี
ข้อ 5. ผูร้ ับเหมาช่วงในกิจการของสถานประกอบการ (ตามข้อ 4.)
(ในกรณี มีผรู ้ ับเหมาช่วง ระบุชือ ทีอยูข่ องผูร้ ับเหมาช่วง ประเภทของงานทีรับเหมาช่วงและจํานวนลูกจ้างของผูร้ ับเหมาช่วงแต่ละราย)
(1)(1)...........................................................................................................................................................................................................
(2)(2)...........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6. โปรดทํ
าเครื องหมาย
ในช่อง หน้าหมวดกิจกรรมและกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนใต้หวั ข้อ สิ นค้า/บริ การ
สิ นค้า และบริ
การที่ประกอบการ
รหัส
หมวดกิจกรรม
1
เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง
การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิ น
การผลิต
ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอนํา และระบบการปรับอากาศ
2
การจัดหานํา การจัดการนําเสี ยและของเสี ย
การก่อสร้าง
าพเจ้าขอรั
บรองว่
กประการ เก็บสิ นค้า
้ เป็ นจริ งทุงและสถานที
รวมถึงกิจข้กรรมที
เกียวข้
อง าข้อความที่ปรากฏในรายการข้างต้นนีการขนส่
และ
บริ การทีทําขึนเองเพือใช้ในครัวเรื อน
ระบุสินค้ า/บริการทีประกอบการ
รหัส
1.....................................................................................................................................................................................
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การซึ่งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.....................................................................................................................................................................................
(รหัสประเภทธุรกิจโปรดตรวจสอบจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชื(อ www.dbd.go.th )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทีปรากฏในรายการข้างต้นนีเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชือ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
เอกสารนี้ประทับตราด้วยตราประทับอิเล็กทรอนิกส์
(ประทับตราห้างหุ้นส่ วนหรื อบริ ษทั )

ลงชือ....................................................................... กรรมการ/หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
( .......................................................................)
วันที...................เดือน..............................................พ.ศ.......................
วันที่

เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
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คำรับรอง
กำรจดทะเบียนห้ ำงหุ้นส่ วน
ทะเบียนเลขที่
ประกอบคาขอเลขที่

เมื่อวันที่

(1) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคาขอนี้ ได้ดาเนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตาม
(1)

ระเบี ยบสานัก งานทะเบี ยนหุ ้น ส่ วนบริ ษ ัทกลาง โดยถูก ต้อ งครบถ้วน รวมทั้งรายการและข้อ ความที่ ระบุ ในคาขอและเอกสารประกอบคาขอ
ตลอดจนเอกสารหลักฐานใดๆ ที่ยนื่ พร้อมกับคาขอนี้ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคาขอนี้ ได้ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้
(2)

(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานแห่ งใหญ่ของห้างนี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
(3)

ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที

(4) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของห้างหุน้ ส่ วนตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สาํ หรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น

หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การซึ่งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารนี้ประทับตราด้วยตราประทับอิเล็กทรอนิกส์

หน้า………….ของจานวน………………หน้า
เอกสารประกอบคําขอที่

ออกให้ ณ วันที่

……………….……………………...…นายทะเบี
ยน
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ
กส์)
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

คํารับรอง
การจดทะเบียนบริษทั จํากัด
บริ ษทั ..................................................................................................... จํากัด
ทะเบียนเลขที ................................................................
ประกอบคําขอเลขที ............................................................ เมือวันทีที่ ........................................
(1) ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนิ นการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยหุ ้นส่ วนบริ ษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลาง โดยถูกต้องครบถ้วน รวมทั"งรายการและข้อความทีระบุใน คําขอและเอกสารประกอบคําขอ ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานใดๆ ทียืนพร้อมกับคําขอนี"ถูกต้องตามความเป็ นจริ งครบทุกประการ
(2) ขอรับรองว่าการจดทะเบียนตามคําขอนี" ได้ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี" ……

…………….…………..…………







ลงลายมือชก รรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบ
(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของบริ ษทั นี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่ งมอบ
ต่อนายทะเบียนได้ทนั ที

(4) ขอยอมรับการนําข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริ ษทั ตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใช้ในการ
ขอรับชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในนามนิติบุคคล เพื่อใช้สาํ หรับการแจ้งข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น การนําส่ งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) และการใช้บริ การงานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) เป็ นต้น



กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ซึ่งลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์






เอกสารนี้ประทับตราด้วยตราประทับอิเล็กทรอนิกส์









หน้า………….ของจานวน………………หน้า
เอกสารประกอบคําขอที่

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

ออกให้ ณ วันที่

……………….……………………...…นายทะเบี
ยน
(ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิ
กส์)
เอกสารนี้ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล ..................................................... ทะเบียนเลขที่ .................................
คําขอเลขที่ ......................................................
ขาพเจา ผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดตรวจสอบขอมูลการขอจดทะเบียน ............................................ .......
ตามคําขอที่ ............................................. พรอมไดแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อแลว ขอรับรองวา การขอจดทะเบียนนี้
เปนไปตามความประสงคของข าพเจา โดยถูกตองครบถวนเป นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ไดยื่น คํา ขอจดทะเบีย น
ดังกลาวทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน คือ ................. .... ............................. ถือบัตรประจําตัว
บัตรประชาชนเลขที่ .......................................
1. ผูเปนหุนสวน
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
2. ผูชําระบัญชี
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
3. หุนสวนผูจัดการ/ผูชําระบัญชี ผูขอจดทะเบียน
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

4. ผูแทน
ขาพเจา .............................................................. สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา/ผูทําบัญชี/ผูสอบบัญชี/
หัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ/ผูรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน/ผูบังคับหลักประกัน ผูแทนหางหุนสวนจํากัด/
สามัญนิติบุคคล ..................................................... ทะเบียนเลขที่ ........................................ ในการยื่นคําขอ
จดทะเบียน ..................................................... คําขอที่ ............................................. ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และขอรับรองวาคําขอจดทะเบียนนี้ ถูกตอง
ครบถ ว นตามความประสงค และได มีการแสดงตัว เพื่อลงลายมือชื่อ ของผู เปน หุ น สว น/ผูชํ าระบั ญ ชี/ หุ น สว น
ผูจัดการ/ผูขอจดทะเบียนขางตนแลว
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน
บริษัท ..................................................... จํากัด ทะเบียนเลขที่ .................................
คําขอเลขที่ ......................................................
ขาพเจา ผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดตรวจสอบขอมูลการขอจดทะเบียน ............................................ .......
ตามคําขอที่ ............................................. พรอมไดแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อแลว ขอรับรองวา การขอจดทะเบียน
นี้เปนไปตามความประสงคของขาพเจา โดยถูกตองครบถวนเปนจริงทุกประการ ทั้งนี้ ไดยื่นคําขอจดทะเบียน
ดังกลาวทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน คือ ............................................. ถือบัตรประจําตัว
บัตรประชาชนเลขที่ .......................................
1. ผูเริ่มกอการ
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
2. กรรมการชุดจัดตั้งบริษัท/กรรมการเขาใหม
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
3. ผูชําระบัญชี
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
4. ผูเริ่มกอการ/กรรมการผูมีอํานาจลงชื่อผูกพัน/ผูชําระบัญชี ผูขอจดทะเบียน
(1) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(2) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
(3) ................................................. ....... ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

5. ผูแทน
ขาพเจา .............................................................. สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา/ผูทําบัญชี/ผูสอบบัญชี/
หั ว หน า สํ า นั ก งานบั ญ ชี คุ ณ ภาพ/ผู รั บ รองลายมื อ ชื่ อ บริ ษั ท มหาชน/ผู บั ง คั บ หลั ก ประกั น ผู แ ทนบริ ษั ท
........................................จํากัด ทะเบียนเลขที่ ............................................................. ในการยื่นคําขอจดทะเบียน
.............................................................. คําขอที่ .............................................................. ผานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และขอรับรองวา คําขอจดทะเบียน
นี้ ถูกตองครบถวนตามความประสงคและไดมีการแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อของผูเริ่มกอการ/กรรมการ/ผูชําระ
บัญชี/ผูขอจดทะเบียน ขางตนแลว
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

