
 

 

 

ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบรษิัท (ฉบับที่ 9) 

พ.ศ. ๒๕๕7 
__________________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ     
บริษัทจํากัด เพ่ือให้มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจขายตรง และธุรกิจตลาดแบบตรง มีความเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดต้ังสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557” 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557               
 ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย   
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 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 กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลังสินค้า หรือช่ือที่มีคําใดคําหน่ึงที่กําหนด
ไว้ท้ายระเบียบน้ี และที่จะกําหนดขึ้นในภายหลังประกอบชื่อ เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบ         
ให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 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 
 ข้อ 6 คําขอจดทะเบียนซึ่งได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนน้ัน 

                ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557                            
    ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์     

       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
   นายทะเบียนกลาง 
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