
 
 
 

ระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนและบริษัท 

ผ่านระบบจดทะเบียนนติิบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Registration) 
พ.ศ. 2560 

---------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน       
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อรองรับ        
การให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Registration) อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงจัดต้ังสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน     
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560” 

 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

---------------------- 

ส่วนที ่๑ 
หลกัทั่วไป 

---------------------- 

 ข้อ 3 ในระเบียบน้ี  
              “ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่มีความประสงค์ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งต้องลงลายมือช่ือในการจดทะเบียน ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์    
(e-Registration)  
 “ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)” หมายความว่า อักษร อักขระ ตัวเลข เสียง
หรือสัญลักษณ์อ่ืนใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนํามาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ
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ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน และเพ่ือแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความ
ในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์น้ัน 
 “ลงลายมือช่ือ” หมายความว่า การลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) โดยใช้ช่ือ
ผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ หรือใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Certificate) ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority: CA)  

 ข้อ 4 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดที่ยื่นคําขอผ่านระบบ       
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

 ข้อ 5 ในระเบียบนี้ หากไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้นําหลักเกณฑ์และวิธีการ        
ที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 
2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที ่2 
การขอรบั/แกไ้ขข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหสัผ่าน (Username & Password) 

และการยืนยันตัวตน 
---------------------- 

           ข้อ 6 ผู้ใช้บริการต้องขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้จดทะเบียน       
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

 ข้อ 7 ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ถือเสมือน
เป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่ใช้สําหรับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด    
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมและผูกพัน
ตามเนื้อหาและข้อมูลน้ันทุกประการ 

 ข้อ 8 ในการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ผู้ใช้บริการจัดทําคําขอรับช่ือ
ผู้ใช้และรหัสผ่านและหนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 
ตามแบบแนบท้ายระเบียบน้ี โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการผ่านทางเว็บไซต์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และสั่งพิมพ์ (print out) ออกจากระบบ เพ่ือนําไปใช้ประกอบการ
ยืนยันตัวตน 
       ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นผู้ย่ืนคําขอขอรับช่ือผู้ใช้
และรหัสผ่านและหนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) แทนได้ 

 ข้อ 9 ผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจจากผู้ใช้บริการต้องยืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด เพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username & Password) สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Registration) พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปน้ี จํานวนอย่างละ 1 ชุด 
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(1) คําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามแบบแนบท้ายระเบียบน้ี 
โดยกรอกข้อมูลในแบบคําขอผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 

(2) หนังสือข้อตกลงและเง่ือนไขในการขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 
สําหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตามที่แนบท้ายระเบียบน้ี 

(3) กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
กรณีเป็นชาวต่างชาติ 

(4) กรณีมอบอํานาจให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
แล้วแต่กรณี ของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
พร้อมทั้งระบุข้อมูลของผู้รับมอบอํานาจในแบบคําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย 

ข้อ 10 เมื่อผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจได้แสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่แล้ว  
ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate Code) บัญชีช่ือผู้ใช้ไปทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ของผู้ใช้บริการตามท่ีได้แจ้งไว้ โดยผู้ใช้บริการต้องทําการยืนยัน (Activate) บัญชีช่ือผู้ใช้ที่ได้รับภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ 

ข้อ 11 การขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ ให้ดําเนินการดังน้ี 
 11.1 กรณีขอแก้ไขข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญซึ่งใช้ในการอ้างอิงหรือยืนยันตัวผู้ใช้บริการ    

ในส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information) ได้แก่ คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่       
ตามทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail Address ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้รับมอบอํานาจย่ืนคําขอแก้ไข
ข้อมูล ณ สถานที่ตามท่ีกําหนดในข้อ 9 พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จํานวนอย่างละ 1 ชุด 

(1) คําขอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้บริการ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ โดยกรอกข้อมูล      
ในแบบคําขอผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 

(2) กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเองให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
หนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ 

(3) กรณีมอบอํานาจให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
แล้วแต่กรณี ของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 
พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอํานาจในแบบคําขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย 

 11.2 กรณีขอแก้ไขข้อมูลในส่วนอ่ืนนอกจากกรณีตามข้อ 11.1 ผู้ใช้บริการสามารถทําการ
แก้ไขข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) ได้โดยไม่ต้องยื่นคําขอแก้ไขข้อมูล 

ข้อ 12 ในการแสดงตัวเพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามข้อ 9 หรือ 
ขอแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เป็นสาระสําคัญตามข้อ 11.1 นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่จะทําการถ่ายรูปหรือ
บันทึกภาพเก็บไว้เพ่ือเป็นหลักฐานการแสดงตัวเพ่ือขอรับช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)  

ข้อ 13 ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้
ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพ่ือสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ
บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เสมือนว่าเป็น
การลงลายมือช่ือของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทั้งน้ี โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้างหรือ
นําลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดข้อตกลงและเง่ือนไขของการใช้งาน  
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ส่วนที ่3  
การยืน่คําขอจดทะเบยีน 

----------------------  

 ข้อ 14 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ให้ผู้ใช้บริการดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังน้ี 
 (1) เข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทางหน้าเว็บไซต์    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และให้เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
(Username & Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 
 (2) กรอกข้อมูลการจดทะเบียนที่ปรากฏในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการ      
จดทะเบียนตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด และส่ง (Submit) ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลการจดทะเบียนดังกล่าว 
 (3) ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียน ผ่านทางระบบหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-mail) ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 (4) ลงลายมือช่ือในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนผ่านทางระบบ โดยใช้ช่ือผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 และรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว (OTP) 
ที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการตามที่ได้แจ้งไว้  
 (5) ชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ผ่านช่องทางใดช่องทางหน่ึงดังต่อไปนี้ 
 (5.๑) ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ทางหน้าเว็บไซต์ของธนาคารตามที่    
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด หรือ 
 (5.2) เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด หรือ 
 (5.3) เคร่ืองเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด   
 (6) รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งให้
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังที่ต้ังสํานักงานแห่งใหญ่ของนิติบุคคลหรือที่อยู่ตามท่ีแจ้งความประสงค์ไว้  

            ข้อ 15 การขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้ยื่น
ขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
  (1) มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  (2) ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการ  
  (3) ผู้มีอํานาจกระทําการแทนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเสียชีวิต  

ส่วนที ่4 
ข้อมูลและเอกสารทีใ่ช้ในการจดทะเบยีนหา้งหุ้นส่วนและบรษิทัจาํกดั 

---------------------- 

 ข้อ 16 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียนที่กําหนด
แนบท้ายระเบียบน้ี  
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 ข้อ 17 เอกสารประกอบการจดทะเบียนที่จะย่ืนต่อนายทะเบียน ต้องมีความชัดเจน ขนาด และรูปแบบ

ตามค่ามาตรฐานที่ระบบกําหนดไว้ 

 ข้อ 18 บรรดาข้อมูลและเอกสารประกอบการจดทะเบียนที่ผู้ขอจดทะเบียนได้กรอกผ่านระบบจดทะเบียน

นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อผ่านการตรวจพิจารณาและรับจดทะเบียนแล้วระบบจะสร้าง 

(Generate) ข้อมูลให้ออกมาอยู่ในรูปของแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจดทะเบียนซึ่งจะมีรายละเอียด

และสาระสําคัญดังที่ปรากฏตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ ทั้งนี้โดยรายละเอียดและสาระสําคัญที่จะปรากฏ     

ในแบบที่ระบบสร้าง (Generate) ขึ้นนั้น จะปรับเปลี่ยนไปตามประเภทของการจดทะเบียนและรูปแบบของ 

นิติบุคคลแต่ละประเภท รวมท้ังจํานวนและชนิดของข้อมูลที่ย่ืนขอจดทะเบียนด้วย 

ส่วนที ่5  

การจองชื่อนติบิคุคล 
---------------------- 

 ข้อ 19 ช่ือนิติบุคคลที่จองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทใดก็ได้ โดยจะต้องใช้ย่ืนขอ     

จดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่จองช่ือได้ ทั้งน้ี ให้ถือว่าวันที่ส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการ       

จดทะเบียนครบถ้วนผ่านเข้าสู่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เป็นวันที่ย่ืนขอ

จดทะเบียน  

ส่วนที ่6 
ตราของหา้งหุน้ส่วนหรือบรษิทัจาํกดั 

---------------------- 

            ข้อ 20 ให้ผู้ขอจดทะเบียนนําเข้า (upload) ภาพตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดที่จะขอจดทะเบียน

สู่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

ส่วนที ่7 
การลงลายมือชื่อในการย่ืนขอจดทะเบียน 

---------------------- 

 ข้อ 21 การลงลายมือช่ือในการย่ืนขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration) น้ัน ให้ใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2  

 การลงลายมือช่ือตามวิธีการข้างต้น ถือว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เป็นเจ้าของช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) จะต้องเป็นผู้ใช้

และสร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 
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หมวด ๒ 

ห้างหุ้นส่วน 
---------------------- 

 ข้อ 22 คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมห้างหุ้นส่วน ต้องลงลายมือช่ือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่      

จดทะเบียนไว้เดิม 

 คําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนซึ่งมิได้ลงลายมือช่ือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม หรือ

มีการโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียน ห้ามมิให้ย่ืนขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Registration)  

  
หมวด ๓ 

บริษัทจํากัด 
---------------------- 

ส่วนที ่๑ 
การจดทะเบียนหนังสือบริคณหส์นธ ิ

---------------------- 

 ข้อ 23 หนังสือบริคณห์สนธิที่ได้จัดทําขึ้นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์            

(e-Registration) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ 

ตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 ถือว่าเป็นลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความถูกต้องเช่ือถือได้และสามารถยืนยันตัวตน

ของผู้เริ่มก่อการซึ่งเป็นผู้สร้างลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  

ส่วนที ่2 
การจดทะเบียนหนังสือบริคณหส์นธแิละจดทะเบยีนบริษทั 

พร้อมกนัภายในวันเดียวกัน 
---------------------- 

 ข้อ 24 การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน       

ให้จัดทําเป็นคําขอเดียวโดยให้กรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอจดทะเบียน 

 ให้ถือว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนได้ลงลายมือชื่อผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์        

(e-Registration) ครบถ้วนเป็นวันที่จัดทําหนังสือบริคณห์สนธิและต้องดําเนินการประชุมจัดตั้งบริษัท 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1111/1 ในวันเดียวกันน้ัน 
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ส่วนที ่3 
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิบรษิทัจํากดั 

---------------------- 

 ข้อ 25 คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมบริษัทจํากัดต้องลงลายมือช่ือโดยกรรมการผู้มีอํานาจทําการ
แทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม 
 คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมรายการทางทะเบียนใด ๆ ของบริษัทจํากัด ซึ่งไม่เป็นไปตามวรรคหน่ึง 
หรือมีการโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียน ห้ามมิให้ย่ืนขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)          
 

หมวด 4 
การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี 

---------------------- 

 ข้อ 26 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ ชําระบัญชี คําขอจดทะเบียนที่ ยื่นภายหลัง             
จดทะเบียนเลิก และคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดจะต้องลงลายมือช่ือ  
โดยผู้ชําระบัญชีซึ่งได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการท่ีลงช่ือผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดตามที่       
จดทะเบียนไว้เดิม  
 คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชี คําขอจดทะเบียนที่ ย่ืนภายหลังจดทะเบียนเลิก 
และคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดซึ่งไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง หรือมีการ
โต้แย้งคัดค้านหรือขอให้ระงับการจดทะเบียน ห้ามมิให้ย่ืนคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล        
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
  

หมวด 5 
การถอนและการจําหน่ายคําขอจดทะเบียน 

---------------------- 

 ข้อ 27 ในกรณีที่นายทะเบียนยังไม่ได้รับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือ        
บริษัทจํากัดใดที่ได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
และยังไม่มีการชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน หากมีการขอถอนคําขอ นายทะเบียนจะอนุญาตให้ถอน        
คําขอน้ันได้เมื่อปรากฏว่า ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือช่ือขอถอนคําขอ  
 เมื่ออนุญาตให้ถอนคําขอจดทะเบียนแล้ว ให้จําหน่ายคําขอน้ันออกจากสารบบ 

 ข้อ 28 คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคําสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนดําเนินการตามคําสั่งให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่มีคําสั่ง  
ในคําขอน้ัน หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามคําสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนให้จําหน่ายคําขอออกจากสารบบ 
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บทเฉพาะกาล 
---------------------- 

 ข้อ 29 เมื่อระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิกระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ตเดิม        
(ระบบตรวจสอบคําขอก่อนย่ืนจดทะเบียน) และให้ใช้ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) แทน 

 ข้อ 30 บรรดาคําขอจดทะเบียนซึ่งได้ย่ืนขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเตอร์เน็ตเดิม
ไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ และนายทะเบียนยังไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาว่าถูกต้อง ให้ถือว่าเป็นอันยกเลิกทั้งหมด 
 
                                                  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕60 

                                                                บรรจงจิตต์  อังศุสิงห์ 
                                                           อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                                                                  นายทะเบียนกลาง 
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ภาคผนวก 



 
 
 

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 1 

 

 

 

 

 

จัดตั้งห
างหุ
นส�วนจํากัด 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช
ทั้ง 3 หน
า)    
 

แบบ ว. 

 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห
างหุ
นส�วน 
(2) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(3) แบบ สสช.๑  
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป 
(5) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุ
นที่ห
างหุ
นส�วนได
ออกให
แก�ผู
เป*นหุ
นส�วนแต�ละราย 
(6) กรณีมคีนต�างด
าวลงหุ
นในห
างหุ
นส�วนไม�ถึงร
อยละ ๕๐ ของเงินลงหุ
นของผู
เป*นหุ
นส�วนทุกคน

รวมกัน ให
ผู
ขอจดทะเบียนส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทาง
การเงินของผู
เป*นหุ
นส�วนทุกคนที่มีสัญชาติไทย โดยเอกสารดังกล�าวต
องแสดงจํานวนเงินที่
สอดคล
องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ
นของผู
เป*นหุ
นส�วนแต�ละรายด
วย 

(7) กรณีจัดตั้งโดยมสี�วนลงหุ
นของผู
เป*นหุ
นส�วนทุกคนรวมกันเกินกว�า 5 ล
านบาท ให
จัดส�งเอกสาร
เพิ่มเตมิดังต�อไปนี้ 
(8.1) กรณีชําระด
วยเงิน ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�า

หุ
นส�วนผู
จดัการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งได
รับชําระเงินลงหุ
นตามจํานวนที่ชําระไว

แล
ว พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออก
ให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�าห
างหุ
นส�วนได
รับเงินลงหุ
นที่หุ
นส�วนผู
จดัการเก็บรวบรวมรักษา
ไว
แล
ว ภายใน 15 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (8.2) กรณีชําระด
วยทรัพยDสิน ให
จัดส�งหนังสือยืนยันของผู
เป*นเจ
าของทรัพยDสินว�าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยDสินให
แก�ห
างหุ
นส�วน หรือหนังสือยืนยันว�าจะให
ห
างหุ
นส�วนใช
ทรัพยDสิน 
พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง  

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ 
ภายใน 90 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 

รายละเอียดข�อมูลและเอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลางว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัทผ�านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส% (e-Registration) พ.ศ. 2560 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยDสินประเภทอสังหาริมทรัพยDหรือทรัพยDสินที่มีทะเบียน ให
ส�งสําเนา
หลักฐานซึ่งแสดงว�าห
างหุ
นส�วนเป*นเจ
าของกรรมสิทธิ์  

 (ข) ทรัพยDสินประเภทอื่น ให
ส�งสําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค�า
ทรัพยDสินที่นํามาลงทุน  

  (ค) ทรัพยDสินซึ่งผู
เป*นหุ
นส�วนนํามาให
ห
างหุ
นส�วนใช
แทนการลงหุ
น ให
จัดส�งสัญญา
ให
ใช
ทรัพยDสิน 

 2 จัดตั้งห
างหุ
นส�วนสามญันิติบุคคล แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 1 
และหน
า 3) 
                      

แบบ ว.                       เช�นเดียวกับจัดตั้งห
างหุ
นส�วนจํากัด 

3 แก
ไขเพิ่มเติมห
างหุ
นส�วน 

- ชื่อห
างหุ
นส�วน 

- ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ�และ/
หรือสํานักงานสาขา 

- ผู
เป*นหุ
นส�วน 

- หุ
นส�วนผู
จดัการ 

- ข
อจํากัดอํานาจหุ
นส�วนผู
จัดการ 

- ตราของห
างหุ
นส�วน 

- รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให

ประชาชนทราบ 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 
ที่มีการแก
ไขรายการ 
และกรณีแก
ไขเพิ่มเติม
ผู
เป*นหุ
นส�วนให
ระบุ
รายการผู
เป*นหุ
นส�วน
ทั้งหมดหลังจากที่มี
การแก
ไขแล
ว) 

- (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห
างหุ
นส�วน 
(2) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อ

ภาษาอังกฤษ) 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป (ใช
เฉพาะกรณี

แก
ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�) 
(4) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุ
นที่ห
างหุ
นส�วนได
ออกให
แก�ผู
เป*นหุ
นส�วน (ใช
เฉพาะกรณี   

จดทะเบียนผู
เป*นหุ
นส�วนเข
าใหม�/เพิ่มทุน โดยนําเงินมาลงหุ
น) 
(5) สัญญาหุ
นส�วนแก
ไขเพิ่มเติม (ใช
เฉพาะกรณหีุ
นส�วนผู
จัดการตามที่จดทะเบียนไว
มิได
ลงลายมือชื่อ

ในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป*นหุ
นส�วนผู
จัดการหรือถึงแก�กรรม) 
(6) สําเนาใบมรณบัตร (ใช
เฉพาะกรณหีุ
นส�วนผู
จดัการถึงแก�กรรม) 
(7) สําเนาหลักฐานการเป*นผู
จัดการมรดก (ใช
เฉพาะกรณีหุ
นส�วนผู
จัดการถึงแก�กรรม)  
(8) กรณีเพิ่มทุนซึ่งทําให
มีส�วนลงหุ
นของผู
เป*นหุ
นส�วนทุกคนรวมกันเกินกว�า 5 ล
านบาท ให
จัดส�ง

เอกสารเพิ่มเตมิดังต�อไปนี้ พร
อมคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุน 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(9.1) กรณีชําระด
วยเงิน ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�า
หุ
นส�วนผู
จดัการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งได
รับชําระเงินลงหุ
นตามจํานวนที่ชําระไว

แล
ว  

 (9.2) กรณีชําระด
วยทรัพยDสิน ให
จัดส�งหนังสือชี้แจงยืนยันการรับชําระค�าลงหุ
นด
วยทรัพยDสินของ
ห
างหุ
นส�วน พร
อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้  

 (ก) ทรัพยDสินประเภทอสังหาริมทรัพยDหรือทรัพยDสินที่มีทะเบียน ให
ส�งสําเนาหลักฐานซึ่ง
แสดงว�าห
างหุ
นส�วนเป*นเจ
าของกรรมสิทธิ์  

 (ข) ทรัพยDสินประเภทอื่น ให
ส�งสําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค�าทรัพยDสินที่
นํามาลงทุน  

  (ค) ทรัพยDสินซึ่งผู
เป*นหุ
นส�วนนํามาให
ห
างหุ
นส�วนใช
แทนการลงหุ
น ให
จัดส�งสัญญาให
ใช

ทรัพยDสิน 

4 แก
ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคD 
ของห
างหุ
นส�วน 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 1) 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห
างหุ
นส�วน 
(2) แบบ สสช.1 (กรอกเฉพาะข
อ 1 และข
อ 6)  

5 ควบห
างหุ
นส�วน แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ห
างหุ
นส�วน 
สามัญนิติบุคคล 
ใช
เฉพาะหน
า 1  
และหน
า 3  
ห
างหุ
นส�วนจํากัด    
ใช
ทั้ง 3 หน
า) 
 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห
างหุ
นส�วน 
(2) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป (ใช
เฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ�มิใช�ที่ตั้งเดมิของห
างที่ควบเข
ากัน) 
(4) แบบ สสช.1  

6 แปรสภาพห
างหุ
นส�วน 
เป*นบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 1 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

แต�ไม�ต
องระบุ
รายการผู
เริ่มก�อการ) 
ผนึกอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3  
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 

(3) แบบ สสช.1    
(4) สําเนารายชื่อผู
เป*นหุ
นส�วนในการประชุมให
ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพร
อมลายมือชื่อ 
(5) สําเนารายงานการประชุมของผู
เป*นหุ
นส�วนในการให
ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ 
(6) สําเนาข
อบังคับผนึกอากร 200 บาท (ถ
ามี)  
(7) สําเนาหลักฐานการรับชําระค�าหุ
น - โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยDสิน - เอกสารหลักฐานการให
ใช
สิทธิ์ต�าง ๆ 

(ถ
ามี)   
(8) หนังสือพิมพDที่ลงพิมพDโฆษณาบอกกล�าวการแปรสภาพห
างหุ
นส�วนเป*นบริษัทจํากัด (ใช
เฉพาะ

หน
าที่มีชื่อหนังสือพิมพDและวันที่ออกหนังสือพิมพD) 
(9) สําเนาหนังสือบอกกล�าวเจ
าหนี้ (ถ
ามี)  
(10)  สําเนาหนังสือยืนยันว�าห
างหุ
นส�วนไม�มเีจ
าหนี้หรือเจ
าหนี้ไม�คัดค
านซึ่งลงลายมือชื่อโดย  

 กรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน  
(11)  สําเนาหนังสือคัดค
านของเจ
าหนี้ (ถ
ามี) 
(12)  สําเนาหลักฐานการชําระหนี้ - ให
ประกันหนี้เจ
าหนี้ (ถ
ามี) 
(13)  หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยDสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต�าง ๆ ของห
างหุ
นส�วน  

 ที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน  

 7 หนังสือบริคณหDสนธิ แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 
ผนึกอากร 200 บาท 

แบบ ว. (1) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(2) หลักฐานให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง  
     (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใช
ชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)  

8 แก
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหDสนธิ 
ก�อนการจัดตั้งบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 1) 

แบบ ว. 
(ใช
เฉพาะกรณีแก
ไข
เพิ่มเตมิ 
วัตถุที่ประสงคD) 

(1) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(2) หลักฐานให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง       

(ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใช
ชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(3) หลักฐานการให
ความยินยอมของผู
เริม่ก�อการทุกคน  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

9 จัดตั้งบริษัทจํากัด แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.3 
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 

แบบ ก. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
(3) สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
(4) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
(5) สําเนาข
อบังคับผนึกอากร 200 บาท (ถ
ามี) 
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระค�าหุ
นที่บริษัทออกให
แก�ผู
ถือหุ
นแต�ละราย 
(7) กรณีมคีนต�างด
าวถือหุ
นในบริษัทไม�ถึงร
อยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไม�มีคนต�าง

ด
าวเป*นผู
ถือหุ
นแต�คนต�างด
าวเป*นกรรมการผู
มีอํานาจลงนามหรือร�วมลงนามผูกพันบริษัท ให
ผู

ขอจดทะเบียนส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู

ถือหุ
นทุกคนที่มีสัญชาตไิทย โดยเอกสารดังกล�าวต
องแสดงจํานวนเงินที่สอดคล
องกับจํานวนเงินที่
นํามาลงทุนซื้อหุ
นของผู
ถือหุ
นแต�ละรายด
วย 

(8) แบบ สสช.1  
(9) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป 
(10) หลักฐานให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง      

(ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใช
ชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(11) กรณีจดัตั้งโดยมีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกว�า 5 ล
านบาท ให
จดัส�งเอกสารเพิ่มเตมิดังต�อไปนี้ 

(11.1) กรณีชําระด
วยเงิน ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�า
กรรมการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งได
รับชําระเงินค�าหุ
นตามจํานวนที่ชําระไว
แล
ว 
พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร
ออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�าบริษัทได
รับเงินค�าหุ
นที่กรรมการเก็บรวบรวมรักษาไว
แล
ว 
ภายใน 15 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (11.2) กรณีชําระด
วยทรัพยDสิน ให
จัดส�งหนังสือยืนยันของผู
เป*นเจ
าของทรัพยDสินว�าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยDสินให
แก�บริษัท พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ 
ภายใน 90 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยDสินประเภทอสังหาริมทรัพยDหรือทรัพยDสินที่มีทะเบียน ให
ส�งสําเนา
หลักฐานซึ่งแสดงว�าบริษัทเป*นเจ
าของกรรมสิทธิ์  

 (ข) ทรัพยDสินประเภทอื่น ให
ส�งสําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค�า
ทรัพยDสินที่นํามาลงทุน  

10 หนังสือบริคณหDสนธิ และ 
จัดตั้งบริษัทจํากัด พร
อมกัน 
ภายในวันเดียวกัน 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 
ผนึกอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3 
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 
 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
(3) หลักฐานให
ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน�วยงานที่เกี่ยวข
อง       

(ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใช
ชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(4) แบบ บอจ.5 
(5) สําเนารายชื่อผู
เข
าชื่อซื้อหุ
นหรือผู
รับมอบฉันทะในการประชุมให
ความเห็นชอบในกิจการที่ได


ประชุมจัดตั้งบริษัทพร
อมลายมือชื่อ 
(6) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
(7) สําเนาข
อบังคับผนึกอากร 200 บาท (ถ
ามี) 
(8) สําเนาหลักฐานการรับชําระค�าหุ
นที่บริษัทออกให
แก�ผู
ถือหุ
นแต�ละราย 
(9) กรณีมคีนต�างด
าวถือหุ
นในบริษัทไม�ถึงร
อยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไม�มีคนต�าง

ด
าวเป*นผู
ถือหุ
นแต�คนต�างด
าวเป*นกรรมการผู
มีอํานาจลงนามหรือร�วมลงนามผูกพันบริษัท ให
ผู

ขอจดทะเบียนส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู

ถือหุ
นทุกคนที่มีสัญชาตไิทย โดยเอกสารดังกล�าวต
องแสดงจํานวนเงินที่สอดคล
องกับจํานวนเงินที่
นํามาลงทุนซื้อหุ
นของผู
ถือหุ
นแต�ละรายด
วย  

(10) แบบ สสช.1  
(11) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(12) กรณีจดัตั้งโดยมีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกว�า 5 ล
านบาท ให
จดัส�งเอกสารเพิ่มเตมิดังต�อไปนี้ 
(13.1) กรณีชําระด
วยเงิน ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�า

กรรมการที่มีอํานาจลงนามคนใดคนหนึ่งได
รับชําระเงินค�าหุ
นตามจํานวนที่ชําระไว
แล
ว 
พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร
ออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�าบริษัทได
รับเงินค�าหุ
นที่กรรมการเก็บรวบรวมรักษาไว
แล
ว 
ภายใน 15 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (13.2) กรณีชําระด
วยทรัพยDสิน ให
จัดส�งหนังสือยืนยันของผู
เป*นเจ
าของทรัพยDสินว�าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพยDสินให
แก�บริษัท พร
อมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง  

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแล
ว ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้ 
ภายใน 90 วันนับแต�วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยDสินประเภทอสังหาริมทรัพยDหรือทรัพยDสินที่มีทะเบียน ให
ส�งสําเนา
หลักฐานซึ่งแสดงว�าบริษัทเป*นเจ
าของกรรมสิทธิ์  

(ข) ทรัพยDสินประเภทอื่น ให
ส�งสําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค�า
ทรัพยDสินที่นํามาลงทุน 

11 มติพิเศษให
 
เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) หลักฐานให
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย)  

12 ควบบริษัทจํากัด 

 

 

 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช
เฉพาะหน
า 1 
แต�ไม�ต
องระบุ
รายการผู
เริ่มก�อการ) 
ผนึกอากร 200 บาท 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหม�ตามที่ควบเข
ากัน 
(3) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
(4) หลักฐานให
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 

 

 

แบบ บอจ.3 
(ใช
ทั้ง 2 หน
า) 
 

(5) สําเนาข
อบังคับของบริษัทตั้งใหม�ตามที่ควบเข
ากันผนึกอากร 200 บาท (ถ
ามี) 
(6) แบบ สสช.1  
(7) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป (ใช
เฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ�มิใช�ที่ตั้งเดมิของบริษัทที่ควบเข
ากัน  

13 แก
ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหDสนธิ 
ภายหลังจัดตั้งบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ว. 
(ใช
เฉพาะกรณี
แก
ไขเพิ่มเติมวัตถุที่
ประสงคD) 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(3) หนังสือบริคณหDสนธิฉบับแก
ไขเพิ่มเติม ชําระอากร 50 บาท  
(4) แบบ สสช.1 (ใช
เฉพาะกรณีแก
ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคD) 
(5) หลักฐานให
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย) 

14 ตั้งข
อบังคับใหม�                               
หรือแก
ไขเพิ่มเติมข
อบังคับ  

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) ข
อบังคับใหม�หรือข
อบังคับฉบับแก
ไขเพิ่มเติม (ชําระอากร 50 บาท) 
(3) หลักฐานให
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัย) 
(4) การแก
ไขเพิ่มเติมข
อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปOบัญชี ให
ส�งหลักฐานแล
วแต�กรณี ดังต�อไปนี้  

(4.1) หนังสือขอเปลี่ยนรอบปOบัญชี ซึ่งระบุงวดปOบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต�อสารวัตรใหญ�บัญชี     
หรือสารวัตรบัญชี (กรณีเปลี่ยนรอบปOบัญชีเป*นรอบปOบัญชีที่เริ่มตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม          
สิ้นสุด 31 ธันวาคม) 

(4.2) หนังสืออนุญาตให
เปลี่ยนรอบปOบัญชีจากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห�งประเทศไทย 
        แล
วแต�กรณี (กรณีเปลี่ยนรอบปOบัญชีต�างไปจาก (4.1)) 
(4.3) หนังสือยืนยันว�าตั้งแต�จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม�เคยดําเนินการปPดบัญชีเพื่อจัดทํางบดุล   
        (กรณีที่บริษัทไม�เคยดําเนินการปPดรอบปOบัญชีเพื่อจัดทํางบดลุ) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

15 เพิ่มทุน 
ลดทุน 
กรรมการ 
แก
ไขเพิ่มเติม 
-   จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง 
    ลงชื่อผูกพันบริษัทจํากัด 
-   ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ� 
    และ/หรือสํานักงานสาขา 
-   ตราของบริษัทจํากัด 
-   รายการอย�างอื่นซึ่ง 
     เห็นสมควร 
    จะให
ประชาชนทราบ 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ก. 
(ใช
เฉพาะกรณ ี
มีกรรมการเข
าใหม�) 

(1) แบบขอใช
ชื่อนิติบุคคลเป*นภาษาต�างประเทศ (กรณีใช
ชื่อภาษาต�างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 

(2) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(3) สําเนาหลักฐานการรับชําระค�าหุ
น (ใช
เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน) 

- หนังสือรับรองจากธนาคาร  หรอื 
      - สําเนาหลักฐานการรับชําระค�าหุ
นที่บริษัทออกให
แก�ผู
ถือหุ
น 
(4) หลักฐานการอนุญาตให
 เพิ่มทุน ลดทุน แต�งตั้งกรรมการใหม� แก
ไขเพิ่มเติมสํานักงานแห�งใหญ�

และ/หรือสาํนักงานสาขา จากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลัง หรอืธนาคารแห�งประเทศไทย 
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยDและตลาดหลักทรัพยD หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยDและตลาดหลักทรัพยD หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส�งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย แล
วแต�กรณี (ใช
เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน หรือหลักทรัพยD หรือ
เครดติฟองซิเอรD หรือธนาคารพาณิชยD หรือประกันภัย)  

(5) หนังสือชี้แจงว�าที่ประชุมผู
ถือหุ
นได
มีมติกําหนดสภาพและบุรมิสิทธิ์แห�งหุ
นนั้นๆ ว�าเป*นสถานใด
เพียงใด (ใช
เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ
นใหม�เป*นหุ
นบุรมิสิทธิ์ โดยไม�ได
จดทะเบียน
ข
อบังคับ หรือจดทะเบียนข
อบังคับแต�ไม�ได
กําหนดชนิดของหุ
นไว
) 

(6) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�และสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป (ใช
เฉพาะ   
กรณีแก
ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสาํนักงานแห�งใหญ�) 

(7) กรณีเพิ่มทุนซึ่งทําให
บริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกว�า 5 ล
านบาท ให
จัดส�งเอกสารเพิ่มเตมิ
ดังต�อไปนี้ พร
อมคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุน 
(7.1) กรณีชําระด
วยเงิน ให
จัดส�งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงว�า

บริษัทได
รับชําระเงินค�าหุ
นตามจํานวนที่ชําระไว
แล
ว  
(7.2) กรณีชําระด
วยทรัพยDสิน ให
จัดส�งหนังสือชี้แจงยืนยันการรับชําระค�าหุ
นทรัพยDสินของบริษัท 

พร
อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต�อไปนี้  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(ก) ทรัพยDสินประเภทอสังหาริมทรัพยDหรือทรัพยDสินที่มีทะเบียน ให
ส�งสําเนาหลักฐานซึ่ง
แสดงว�าบริษัทเป*นเจ
าของกรรมสิทธิ์  

(ข) ทรัพยDสินประเภทอื่น ให
ส�งสําเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค�าทรัพยDสินที่
นํามาลงทุน 

16 เลิกห
างหุ
นส�วน 

 

 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาล (กรณีศาลมีคําสั่งให
เลิกห
างหุ
นส�วนโดยตั้งหุ
นส�วนผู
จัดการทุกคนตามที่จด
ทะเบียนไว
ก�อนเลิกเป*นผู
ชําระบัญชี)  

(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผู
ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป          
(ใช
เฉพาะกรณสีํานักงานของผู
ชําระบัญชีมิใช�ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ�ตามที่จดทะเบียนไว
ก�อนเลิก) 

17 เลิกบริษัทจํากัด แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาล (กรณีศาลมีคําสั่งให
เลิกบริษัทโดยตั้งกรรมการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว
ก�อน
เลิกเป*นผู
ชําระบัญชี)  

(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผู
ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป          
(ใช
เฉพาะกรณสีํานักงานของผู
ชําระบัญชีมิใช�ที่ตั้งสํานักงานแห�งใหญ�ตามที่จดทะเบียนไว
ก�อนเลิก) 

18 แก
ไขเพิ่มเติม 
-  อํานาจของผู
ชําระบัญชี 
-  ที่ตั้งสํานักงานของผู
ชําระบัญชี 
-  ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู
ชําระบัญชี 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาล (กรณีศาลมีคําสั่งให
กําหนดอํานาจของผู
ชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผู
ชําระ
บัญชี โดยผู
ชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันห
างหุ
นส�วนหรือบริษัทตามที่จดทะเบียนไว
เดิมเป*นผู
ลง
ลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน) 

(2) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผู
ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล
เคียงโดยสังเขป         
(ใช
เฉพาะกรณีแก
ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสาํนักงานของผู
ชําระบัญชี) 

19 เสร็จการชําระบัญชีห
างหุ
นส�วนหรอื
บริษัทจํากัด 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.5 แบบ ลช.3 
(พร
อมเอกสาร 
แนบท
าย) 

 

(1) แบบ ลช.6 
(2) งบการเงิน ณ วันเลิกห
างหุ
นส�วนหรือบริษัท (จะใช
งบการเงิน ณ วันที่ผู
เป*นหุ
นส�วนตกลงให
เลิก

ห
างหุ
นส�วนหรือที่ประชุมใหญ�ผู
ถือหุ
นมีมติพิเศษให
เลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเลิกห
างหุ
นส�วนหรอืบริษัทก็ได
) 

(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 

 



แบบแสดงรายละเอียดและสาระสําคัญของข�อมูลการจดทะเบียน 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 

ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท 
ผ�านระบบจดทะเบียนนิตบิุคคลทางอิเล็กทรอนิกส$ (e-Registration) พ.ศ. 2560 

----------------------------- 

 

แบบ หส. 1 แบบ หส. 2 

แบบ บอจ. 1 แบบ บอจ. 2 

แบบ บอจ. 3  แบบ บอจ. 4 

แบบ บอจ. 5  แบบ ว. 

แบบ ก.  แบบ สสช. 1 

แบบ ลช. 1  แบบ ลช. 2 

แบบ ลช. 3  แบบ ลช. 5 

แบบ ลช. 6   

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห างหุ นส"วน 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 

หนังสือบริคณห'สนธิฉบับแก ไขเพ่ิมเติม 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแห"งใหญ" 





















































แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค� 
แนบท�ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ�นส�วนบริษัทกลาง 

ว�าด�วยการจดทะเบียนห�างหุ�นส�วนและบริษัท 
ผ�านระบบจดทะเบียนนิตบิุคคลทางอิเล็กทรอนิกส� (e-Registration) พ.ศ. 2560 

----------------------------- 

 

แบบ ว. 1 

แบบ ว. 2 

แบบ ว. 3 

แบบ ว. 4 

แบบ ว. 5 

 
























