
 

 

 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบรษิัท (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. ๒๕๕8 
__________________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ     
บริษัทจํากัด เพ่ือให้มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนําเที่ยว มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดต้ังสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558               
 ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย   
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๓๘ ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคําหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์
ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต 
 (๒) ช่ือกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 (๓) ช่ือประเทศ กรณีใช้ช่ือประเทศเป็นส่วนหน่ึงของช่ือให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายช่ือ 
 (๔) ช่ือที่อาจก่อให้เกิดสําคัญผิดว่ารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ    
หรือผู้ดําเนินการ 
 (๕) ช่ือซึ่งมีคําว่า “บริษัทมหาชนจํากัด” “บริษัทจํากัด(มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการค้า” 
หรือ“หอการค้า” หรือช่ือที่คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคําเช่นว่าน้ัน 
 
 
 
 



 

 
 (๖) ช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทําให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจขายตรง      
ธุรกิจตลาดแบบตรง ธุรกิจนําเที่ยว กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลังสินค้า หรือช่ือที่มีคําใด
คําหน่ึงที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบน้ี และที่จะกําหนดขึ้นในภายหลังประกอบช่ือ เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐาน    
ความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 คําว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือคําในภาษาต่างประเทศ         
ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้              
จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 (๗) ช่ือที่เป็นการสลับช่ือระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนกับบริษัท หรือ     
บริษัทกับบริษัท 
 (๘) ช่ือที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิ 
หรือช่ือบริษัทที่ได้ ย่ืนขอจดทะเบียน หรือนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซึ่งอาจทําให้เกิด          
ความหลงผิดได้ เว้นแต่ 
  (๘.๑) ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือแล้ว หรือ 
  (๘.๒) ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว หรือ 
  (๘.๓) ช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏข้อความ
ว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับน้ันสิ้นผล และไม่มีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท       
ภายในสิบปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
 (๙) ช่ือที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดที่นายทะเบียน    
ขีดช่ือออกจากทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดช่ือ 
 (๑๐) ช่ือซึ่งมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตัวเลขโรมัน 
 (๑๑) ช่ือ คํา หรือข้อความท่ีไม่สามารถใช้เป็นช่ือห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบน้ี 
 (๑๒) ช่ือที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
 (๑๓) ช่ือที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมาย หรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับช่ือภาษาไทย 
 (๑๔) ช่ือที่ใช้คํา หรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย 
 ผู้ขอจองช่ือต้องตรวจสอบช่ือที่ขอจองในระบบการจองช่ือ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๘ (๑) - (๑๑) 
ก่อนจองช่ือ ยกเว้นกรณีตามข้อ ๓๘ (๑๒) - (๑๔) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ตรวจพิจารณา 
 กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใช้ช่ือซึ่งพ้องกับช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอ่ืนซึ่งได้จดทะเบียน
ไว้แล้ว หรือพ้องกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทอ่ืนซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายคลึงกับช่ือเช่นว่าน้ัน         
จนอาจทําให้เกิดความหลงผิดได้ จะต้องรับผิดชอบในการใช้ช่ือดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕ 
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 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔4 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย    
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ ๔๔ วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (๑) ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อ             
รัฐประศาสโนบาย  
 (๒) ใช้คําหรือข้อความท่ีมีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน 
 (๓) ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
 (๔) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า 
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 (๕) กิจการจัดหางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวจากกรมการจัดหางาน 
 (6) กิจการนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างในธุรกิจต่างๆ เ ว้นแต่จะได้ระบุว่า         
ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์ 
 (7) กิจการเกี่ยวกับการรับจํานองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินน้ัน”  
 (8) กิจการนายหน้าประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (9) กิจการแชร์ 
 (๑0) กิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (คอมโมดิต้ี) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 (11) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา    
เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้ว” 
 (12) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 (13) ธุรกิจนําเที่ยว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว 
 ข้อ 6 ให้ยกเลิก แบบ ว. 2 แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย   
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ แบบ ว. 2 แนบท้ายระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 7 แบบ ว.2 ซึ่งได้ย่ืนเป็นเอกสารประกอบรายการจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ี       
ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนน้ัน 

                ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558       
                              ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์  

       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
   นายทะเบียนกลาง 
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แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค ์
แนบท้ายระเบียบสํานกังานทะเบยีนหุน้ส่วนบริษัทกลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558 
---------------------------------- 

แบบ ว. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



     แบบ ว.2  

รายละเอียดวตัถุทีป่ระสงค ์
ของ 

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

ทะเบยีนเลขที.่......................................................................  
  
  
  
  

วัตถุที่ประสงค์ของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทั  น้ี  มี..........................ข้อ  ดังน้ี  

วตัถุทีป่ระสงคท์ัว่ไป  
(1)  ซ้ือ จัดหา รับ เช่า เช่าซ้ือ ถอืกรรมสทิธิ์ ครอบครอง ปรับปรงุ ใช้ และจัดการโดยประการอื่น  

ซ่ึงทรัพย์สนิใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิน้ัน  
(2)  ขาย โอน จาํนอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจาํหน่ายทรัพย์สนิโดยประการอื่น  
(3)  เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกจิการและธุรกจิทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกจิประกนัภัย  

การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์  
(4)  กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกนิบญัชีจากธนาคาร นิตบุิคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงิน       

หรือให้เครดิตด้วยวิธกีารอื่น โดยจะมีหลักประกนัหรือไม่กต็าม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋เงิน 

หรือตราสารที่เปล่ียนมือได้อย่างอื่น  เว้นแต่ในธุรกจิธนาคาร ธุรกจิเงินทุน และธุรกจิเครดิตฟองซิเอร์   
(5)  ทาํการจดัตั้งสาํนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
(6)  เข้าเป็นหุ้นส่วนจาํกดัความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจาํกดั เป็นผู้ถอืหุ้นในบริษัทจาํกดัและบริษัทมหาชน   

จาํกดั   

วตัถุทีป่ระสงคป์ระกอบธุรกิจบริการ  
(7)  ประกอบกจิการรับเหมาก่อสร้างอาคาร  อาคารพาณชิย์  อาคารที่พักอาศัย  สถานที่ทาํการ  ถนน   

สะพาน เขื่อน อโุมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทาํงานโยธาทุกประเภท  
(8)  ประกอบกจิการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนทค์ลับ   
(9)  ประกอบกจิการขนส่งและขนถ่ายสนิค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ  ทั้งภายใน           

ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนําของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง       

การขนส่งทุกชนิด  
 
 
  
  
  
  
  

(ลงลายมือช่ือ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน   
                                                                                                             ผู้เร่ิมก่อการผู้ขอจดทะเบียน   
                                  (................................................................................)  
 

หน้า....................ของจาํนวน.......................หน้า       (ลงลายมือช่ือ)......................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอที่.................../..................                        (.....................................................................)   
  
   
กรณีวตัถุประสงคส์าํหรบัประกอบธุรกิจบางกิจการท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุญาต นิติบุคคลตอ้งขออนุญาตใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งในการประกอบกิจการนั้น 



                                                                                                            

                                                                                                           แบบ ว.2  

รายละเอียดวตัถุทีป่ระสงค ์ 

ของ  

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

ทะเบยีนเลขที.่......................................................................  
  
  
  
  

วัตถุที่ประสงค์ของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทั  น้ี  มี..........................ข้อ  ดังน้ี  

(10)  ประกอบกจิการบริการจัดเกบ็ รวบรวม จัดทาํ จดัพิมพ์และเผยแพร่สถติิ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม  
  อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดาํเนินธุรกจิ  

(11)  ประกอบกจิการบริการทางด้านกฎหมาย  ทางบญัชี  ทางวิศวกรรม  ทางสถาปัตยกรรม  รวมทั้ง  
  กจิการโฆษณา  
            (12)  ประกอบธุรกจิบริการรับคํา้ประกนัหน้ีสนิ ความรับผดิ และการปฏบิตัิตามสญัญาของบุคคลอื่น              

รวมทั้งรับบริการคํา้ประกนับุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย             

ว่าด้วยคนเข้าเมือง  กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น   
(13)  ประกอบธุรกจิบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คาํแนะนาํปัญหาเกี่ยวกบัด้านบริหารงานพาณชิยกรรม   

อตุสาหกรรม  รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจดัจาํหน่าย   
(14)  ประกอบธุรกจิบริการรับเป็นผู้จดัการและดูแลผลประโยชน์  เกบ็ผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สนิ   

ให้บุคคลอื่น  
(15)  ประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชน  สถานพยาบาล  รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจบ็  รับทาํการ   

ฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกบัการแพทย์ การอนามัย  
(16)  ประกอบกจิการจัดสร้างและจัดจาํหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก  

ตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายนํา้ โบว์ล่ิง   
(17)  ประกอบกจิการให้บริการซ่อมแซม  บาํรงุรักษา  ตรวจสอบ อดัฉีด พ่นนํา้ยากนัสนิมสาํหรับ  

ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอปุกรณ์ ป้องกนัวินาศภัยทุกประเภท

   
  
  
  
  
  
  
 
  

          (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน   
                                                                                                        ผู้เร่ิมก่อการผู้ขอจดทะเบียน   
                             (................................................................................)  
 

หน้า....................ของจาํนวน.......................หน้า       (ลงลายมือช่ือ)......................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอที่.................../..................                        (.....................................................................)   
  
   

 กรณีวตัถุประสงคส์ําหรบัประกอบธุรกิจบางกิจการท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุญาต นิติบุคคลตอ้งขออนุญาตใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งในการประกอบกิจการนั้น 



                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                         แบบ ว.2  

รายละเอียดวตัถุทีป่ระสงค ์ 

ของ  

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

ทะเบยีนเลขที.่......................................................................  
  
   
  

วัตถุที่ประสงค์ของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทั  น้ี  มี..........................ข้อ  ดังน้ี 

(18)  ประกอบกจิการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย  
(19)  ประกอบกจิการรับจ้างถ่ายรปู ล้าง อดั ขยายรปู รวมทั้งเอกสาร  
(20)  ประกอบกจิการสถานบริการอาบอบนวด  
(21)  ประกอบกจิการประมูลเพ่ือรับจ้างทาํของ  ตามวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมด  ให้แก่บุคคล  คณะบุคคล   

นิตบุิคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
   
           (ลงลายมือช่ือ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน   
                                                                                                             ผู้เร่ิมก่อการผู้ขอจดทะเบียน   
                                 (................................................................................)  
 

   หน้า....................ของจาํนวน.......................หน้า       (ลงลายมือช่ือ)......................................................................นายทะเบียน   

   เอกสารประกอบคาํขอที่.................../..................                        (.....................................................................)   
  
   
กรณีวตัถุประสงคส์าํหรบัประกอบธุรกิจบางกิจการท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งขออนุญาต นิติบุคคลตอ้งขออนุญาตใหถู้กตอ้งตามกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งในการประกอบกิจการนั้น 
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