
แบบบริการขอมูลธุรกิจ                 

คําขอที่                                                                   กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รับวันที่                                                                                                                                   

คําขอหนังสือรับรอง/ตรวจคน/รับรองสําเนาเอกสาร/ใบแทน/ถายขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)                        อาชีพ 
ที่อยู                                                                                                           โทร. 
มีความประสงคขอขอมูลของ  ( โปรดทําเครื่องหมายในชอง        ตามรายการที่ตองการ ) 
บริษัทจํากัด       หางหุนสวนจํากัด        หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล           บริษัทมหาชนจํากัด          ทะเบียนพาณิชย 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว       กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร              หอการคา                      สมาคมการคา 

 

ชื่อนิติบุคคล/ผูประกอบพาณิชยกิจ/หอการคา/สมาคมการคา 
ทะเบียนเลขที่/ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองเลขที่/คําขอที่ 

 

     หนังสือรับรอง         รายการปจจุบัน        ชวง    จํานวน         ฉบับ (ฉบับละ รายการ) เปนจํานวนเงิน                 บาท 
 

บริษัทจํากัด 
(รายการละ 40 บาท) 

หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล

(รายการละ 40 บาท) 
บริษัทมหาชนจํากัด 

(รายการละ 40 บาท) 
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

(เรื่องละ 100 บาท) 
    1.ชื่อกรรมการ 

     

    2.อํานาจกรรมการ 
    3.ทุนจดทะเบียน 
    4.สํานักงานใหญ     สาขา(ถามี) 
    5.วัตถุประสงค 
   6.รายการอื่นที่ใหประชาชนทราบ 

กรณีจดทะเบียนเลิก 
    7.ชื่อผูชําระบัญชี 
    8.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
    9.สํานักงานผูชําระบัญชี 

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

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

กรณีจดทะเบียนเลิก 
    6.ชื่อผูชําระบัญชี 
    7.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
    8.สํานักงานผูชําระบัญช ี

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

 

     ตรวจคนเอกสาร    จํานวน              รายการ    เปนจํานวนเงิน                    บาท 

(ถามี) 
(ถามี)

(ถามี) 

    เอกสารทางทะเบียน  รายละ 50 บาท (บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด) 
    งบการเงิน/บัญชีรายชื่อผูถือหุน รายละ 50 บาท (บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคาฯ) 
    การประกอบธุรกิจของคนตางดาว  รายละ 200 บาท              เอกสารทางทะเบียนหรืองบการเงินของหอการคา/สมาคมการคา ครั้งละ 5 บาท 
    ทะเบียนพาณิชย  ครั้งละ 20 บาท 

 

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

 
    งบการเงิน      ประจําป 
                     ณ วันเลิก 
    บัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับยื่นไวลาสุด 
    หรือ 
    อื่นๆ     

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

 

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

 

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

 

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

  ลงชื่อ                               ผูขอ 
  วันที่            /           / 
ไดรับการบริการตามคําขอเรียบรอยแลว 
  ลงชื่อ                               ผูตรวจ/รับ 
  วันที่            /           / 

บันทึกนายทะเบียน/พนักงานเจาหนาที่ 
   ไดรับคาธรรมเนียมครบถวนแลวใหบริการออกเอกสาร   
   หรือตรวจคนเอกสาร หรือถายขอมูลตามคําขอได 
      ลงชื่อ 
             (นายทะเบียน/พนักงานเจาหนาที่) 
      วันที่            /           / 

 

(เอกสารของบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชนจํากัด 

  งบการเงินของนิติบุคคลตางประเทศ  กิจการรวมคาฯ  หนาละ 50 บาท) 


	แบบบริการข้อมูลธุรกิจ               
	คำขอที่                                                                   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	รับวันที่                                                                                                                                  
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