
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า        คำขอที่/ Application No:……..……………………. 
Department of Business Development                 รับวันที่/ Date :…..…..……………..…… 

คำขอหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ 
Application for Certificate of Business Registration (English) 

ข้าพเจา้/ Name    นาย (Mr.)/ นาง (Mrs.)/ นางสาว (Miss)......................................................................................................................................................... 
                       โทรศัพท/์ Telephone..........................................................................E-mail……………….……………………………..…………………………………… 
ที่อยู่ /Address..…………………........................................................................................................................................................................................................ 

(โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  / Please check √ in the ) 
ข้าพเจา้มีความประสงค์ขอหนังสือรับรองนิตบิุคคลเปน็ภาษาอังกฤษเพือ่ใช้เป็นหลักฐานเอกสารสำหรบั 
I hereby request an official Certificate of Business Registration in English as evidence/supporting documentation for the following 
purpose : 

 ศาล/ Court                              สถาบันการเงิน/ Financial Institution           หน่วยงานราชการ/ Government Agency 

 ทำนิติกรรม/ legal transactions     อื่นๆ ระบุ/ Others (please indicate)............................................................................................................. 

ชื่อนิติบุคคล/ Name of the Juristic Person............................................................................................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที/่ Registration No. 
  
     หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษ/ Certificate of Business Registration (English)  
      จำนวน Quantity   ................... ชุด copy(ies)   (ชุดละ/ Items per copy...............รายการ/ item(s))    
      เป็นจำนวนเงิน/ Total Fees ...................................บาท/ Baht 

ห้างหุ้นสว่นจำกดัหรือห้างหุ้นสว่นสามัญนิติบุคคล/ บริษัทจำกัด 
Limited Partnership or Registered Ordinary Partnership/ Limited Company 

(รายการละ 40 บาท/ 40 Baht per item) 

 1. ชื่อหุ้นสว่นและเงินลงหุ้น/ ชื่อกรรมการ  
    Name of partner(s) and amount of contribution/ name of director(s) 

 2. ชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ/ อำนาจกรรมการ  
    Name of managing partner(s)/ powers of director(s) 

 3. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นสว่นผู้จัดการ/ ทุนจดทะเบียน  
    Limitations of power of managing partner(s)/ registered capital 

 4. สำนักงานใหญ/่ Head Office             สาขา (ถ้ามี) / Branch office(s) (if any) 

 5. วัตถุประสงค/์ Objectives 

 6. รายการอื่นที่ให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี) / Other particular(s) brought to public notice (if any) 
กรณีจดทะเบียนเลิก (Registration for Dissolution) 

 1. ชื่อผู้ชำระบญัช/ี Name of the liquidator(s) 

 2. ข้อจำกดัอำนาจผู้ชำระบญัช/ี Limitation of power of liquidator(s) 

 3. สำนักงานผู้ชำระบัญชี/ Office(s) of the liquidator(s) 
ข้อควรทราบ หนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาอังกฤษออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) เป็นเอกสารต้นฉบับ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ

ทำธุรกรรมได้ โดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียน และไม่ต้องมีการประทับตราในหนังสือเป็นสำคัญ 
Note: The electronically issued Certificate of Business Registration in English (e-certificate) is considered an original document 

legalized by the electronic signature of the registrar. It may be used as evidence or supporting documentation for legal purposes.   

ได้รับหนงัสือรับรองแลว้/ Certificate Received  

ลงชื่อ/Sign........................................................................ผู้ขอ/Applicant     ลงชื่อ/Sign.........................................................................ผู้รับ/Recipient 

วันที/่ Date................./......................./............................      วันที/่ Date................./........................./............................    

แบบ บธ.2 / Form BorThor. 2  
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