
แบบการขอข้อมูลทางทะเบียนนิตบุิคคล TSIC 2552  

ช่ือผู้ขอข้อมูล (ช่ือบริษัท)____________________________โทร.(02)____________(08)___________ 

Text file Excel file 

วัน เดอืน ปี ที่จดทะเบียน _________________________ถึง_____________________________ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

ประเภทธุรกจิ 

บริษัทจาํกดั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชน ทั้งหมด 

สถานะนิติบุคคล 

ยังดาํเนินกจิการอยู่ เลิก,เสรจ็การชาํระบัญชี ร้าง,ล้มละลาย และอื่น ๆ ทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน 

ช่วงทุนจดทะเบียน______________________ถึง_______________________     ทั้งหมด 

หมวดวัตถุประสงค์ 

หมวด A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

หมวด B การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 

หมวด C การผลิต 

หมวด D ไฟฟ้า กา๊ซ ไอนํ้ า และระบบการปรบัอากาศ 

หมวด E การจัดหานํา้การจัดการนํา้เสยีและของเสยีรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมวด F การก่อสร้าง  

หมวด G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต ์

หมวด H  การขนส่งและสถานที่เกบ็สนิค้า 

หมวด  I  ที่พักและบริการด้านอาหาร 

หมวด M  กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละกิจกรรมทางวิชาการ 

หมวด N  กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน 

หมวด O  การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมวด P  การศึกษา 

หมวด Q  กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

หมวด R  ศิลปะ ความบันเทงิและนันทนาการ 

หมวด S  กิจกรรมการบริการดา้นอืน่ ๆ  

หมวด T กิจกรรมการจา้งงานในครวัเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้ 

และบริการท่ีทําข้ึนเอง เพือ่ใชใ้นครวัเรือน 

ทั้งหมด 

เลือกรหัส(___________________________________) 

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ 

กรงุเทพมหานคร     เลือกเขต_________________________________________________) 
ส่วนภมูิภาค  (ระบุจังหวัด_____________________________________________________) 
ทั่วราชอาณาจกัร 

สญัชาติผู้ถือหุ้น 

ระบุสญัชาติ _______________________________________________ ทั้งหมด 

ข้อมูลเพ่ิมเตมิที่ต้องการ 

ช่ือกรรมการ/หุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์หลักข้อแรก 

อาํนาจกรรมการ (บริษัท) 

ข้อจาํกดัอาํนาจผู้ชาํระบญัชี 

ข้อจาํกดัอาํนาจ(ห้าง) 

สาํนักงานผู้ชาํระบัญชี 

ข้อความเลิก,ร้าง,ล้มละลาย 

รายการที่ประชาชนควรทราบ 

ผู้ชาํระบัญชี 

สญัชาติผู้ถือหุ้น 

การเรียงลาํดบัข้อมูล 

จังหวัด,เขต เลขทะเบยีน ชื่อนิตบุิคคล รหัสวัตถุประสงค ์ ทุนจดทะเบยีน 

ประมาณค่าใช้จ่าย ถ่ายโอนข้อมูล 

 ค่าบริการคร้ังละ 800 บาท ไม่รวมค่าบนัทึกขอ้มูล ขอ้มูลระเบียนละ 0.30 บาท 

เลขที่คาํขอ.................. 

หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร 

หมวด K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

หมวด L กิจกรรมเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ 

หมวด U  กิจกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 



แบบการขอข้อมูล(งบการเงินของนิติบุคคล) TSIC 2552 

ช่ือผู้ขอข้อมูล (ช่ือบริษัท)____________________________โทร.(02)____________(08)___________ 

Text file Excel file 

 ปีงบการเงิน______________________________________________________ 

ขอ้มูลท่ีตอ้งการ 

ประเภทธุรกจิ 

บริษัทจาํกดั ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล บริษัทมหาชน ทั้งหมด 

สถานะนิติบุคคล 

ยังดาํเนินกจิการอยู่ เลิก,เสรจ็การชาํระบัญชี ร้าง,ล้มละลาย และอื่น ๆ ทั้งหมด 

ทุนจดทะเบียน 

ช่วงทุนจดทะเบียน______________________ถึง_______________________     ทั้งหมด 

หมวดวัตถุประสงค์ 

หมวด A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 

หมวด B การทาํเหมืองแร่และเหมืองหิน 

หมวด C การผลิต 

หมวด D ไฟฟ้า กา๊ซ ไอนํ้ า และระบบการปรบัอากาศ 

หมวด E การจัดหานํา้การจัดการนํา้เสยีและของเสยีรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หมวด F การก่อสร้าง  

หมวด G การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์  และจักรยานยนต ์

หมวด H  การขนส่งและสถานที่เกบ็สนิค้า 

หมวด  I  ที่พักและบริการด้านอาหาร 

หมวด M  กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตรแ์ละกิจกรรมทางวิชาการ 

หมวด N  กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนุน 

หมวด O  การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศ และการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

หมวด P  การศึกษา 

หมวด Q  กิจกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

หมวด R  ศิลปะ ความบันเทงิและนันทนาการ 

หมวด S  กิจกรรมการบริการดา้นอืน่ ๆ  

หมวด T กิจกรรมการจา้งงานในครวัเรือน กิจกรรมการผลิตสินคา้ 

และบริการท่ีทําข้ึนเอง เพือ่ใชใ้นครวัเรือน 

ทั้งหมด 

เลือกรหัส(___________________________________) 

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ 

กรงุเทพมหานคร     เลือกเขต_________________________________________________) 

ส่วนภมูิภาค  (ระบุจังหวัด_____________________________________________________) 
ทั่วราชอาณาจกัร 

ข้อมูลเพ่ิมเตมิที่ต้องการ 

ข้อมูลทัว่ไป วัตถุประสงค์ (งบการเงิน) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบดุล 

ผู้ทาํบัญชี 

งบกาํไรขาดทุน 

สาํนักงานรับทาํบัญชี 

ที่ตั้งสาํนักงานใหญ่ 

ทั้งหมด 

การเรียงลาํดบัข้อมูล 

จังหวัด,เขต เลขทะเบยีน ชื่อนิตบุิคคล รหัสวัตถุประสงค ์ ทุนจดทะเบยีน 

ประมาณค่าใช้จ่าย ถ่ายโอนข้อมูล 

 ค่าบริการคร้ังละ 800 บาท ไม่รวมค่าบนัทึกขอ้มูล ขอ้มูลระเบียนละ 0.30 บาท 

เลขที่คาํขอ.................. 

หมวด J ข้อมูลข่าวสารและการสือ่สาร 

หมวด K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

หมวด L กิจกรรมเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย์ 

หมวด U  กิจกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคีสมาชิก 
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