คูมือการปฎิบัติงานนายทะเบียนหุนสวนบริษัท
ในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจำกัด
กรมพัฒนาธุรกิจการคา มีภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่ง คือ การจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (ป.พ.พ.) บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ไดแก หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัดและบริษัทจำกัด

อำนาจหนาที่ เขตพื้นที่ความรับผิดชอบและหลักเกณฑการแตงตั้งนายทะเบียน
การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภท หางหุนสวนและบริษัทจำกัดขางตนนั้น ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1016 กำหนดใหยื่นขอจดทะเบียนตอ
นายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งผูที่จะปฏิบัติหนาที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทได
ตองไดรับการแตงตั้งตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 90/2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 และประกาศสำนักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการอบรมและการปฏิบตั ิงานเพื่อเปนนายทะเบียนปฏิบตั ิงานทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีหลักเกณฑเกี่ยวกับอำนาจหนาที่ในการตรวจพิจารณาคำขอ
จดทะเบียน ดังนี้
1. กรณีคำขอจดทะเบียนที่ยื่น ณ สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท (Walk in)
1.1 นายทะเบียนหุนสวนบริษั ททั ้งสวนกลางและส วนภูม ิ ภาค มีอำนาจหนาที่พิจารณาคำขอจดทะเบี ยนจั ด ตั้ ง
เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จการชำระบัญชี ของหางหุนสวนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น
1.2 ผูชวยนายทะเบียนกลาง ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค มีอำนาจหนาที่พิจารณาคำขอจด
ทะเบียนเฉพาะจัดตั้งหางหุนสวนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นไดทั่วราชอาณาจักร
1.3 ผูชวยนายทะเบียนกลาง ระดับชำนาญการพิเศษ เฉพาะสวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง และสำนักงานพาณิชยจังหวัด
สงขลา มีอำนาจหนาที่พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จการชำระบัญชี ของหางหุนสวนและบริษัทจำกัดทีม่ ี
สำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
2. กรณีคำขอจดทะเบียนที่ยื่นผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
2.1 นายทะเบียนหุนสวนบริษัทสวนกลาง มีอำนาจหนาทีพ่ ิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก และเสร็จ
การชำระบัญชี ของหางหุนสวนและบริษัทจำกัดทีม่ ีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นไดทั่วราชอาณาจักร
2.2 นายทะเบียนหุนสวนบริษัทสวนภูมิภาค มีอำนาจหนาที่พิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก และ
เสร็จการชำระบัญชี ของหางหุนสวนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดนั้น

ชองทาง

ตำแหนง

จัดตั้ง

เปลี่ยนแปลง/
เลิก/เสร็จ

จัดตั้ง

เปลี่ยนแปลง/
เลิก/เสร็จ

หมายเหตุ
เฉพาะ Walk in

(1.1)

(1.1)
(1.2)

(2.1)
(2.2)

ผูชวยนายทะเบียนกลาง
(ระดับชำนาญการพิเศษ)
เฉพาะสวนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง และสำนักงาน
พาณิชย จ.สงขลา มีอำนาจ
รับจดทะเบียนทุกประเภท
ของหางหุนสวนและบริษัท
จำกัด ที่มีที่ตั้งสนง.ในพื้นที่
จ.ปตตานี จ.ยะลา และ
จ.นราธิวาส
(1.3)
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ขั้นตอนการพิจารณาคำขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจำกัด

พิจารณาคำขอจดทะเบียน

ตรวจสอบความครบถวนของคำขอ
จดทะเบียน และเอกสารประกอบ

เอกสารครบถวน ถูกตอง

ตาม ป.พ.พ., ระเบียบฯ และขอบังคับ

ชำระคาธรรมเนียม

เอกสารไมครบถวนและหรือไมถูกตอง
ตาม ป.พ.พ., ระเบียบฯ และขอบังคับ

สั่งใหแกไข

ปฏิเสธการรับจดทะเบียน

รับจดทะเบียน

นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับจดทะเบียน
และบันทึกขอมูลเขาระบบ

ออกใบสำคัญ/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสารอื่น ๆ
ใหกับผูขอจดทะเบียน

06
จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
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การพิจารณาคำขอจดทะเบียน
การพิ จารณาคำขอจดทะเบี ยนประเภทต าง ๆ ของห างหุ  นส วนและบริ ษ ั ทจำกั ด นายทะเบี ย น
ตองตรวจสอบคำขอจดทะเบียนประเภทตาง ๆ ใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎกระทรวง คำสั่ง ระเบียบฯ และหลักเกณฑตาง ๆ รวมทั้งขอบังคับของบริษัท โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้
1. ตรวจสอบเขตอำนาจนายทะเบี ยน : นายทะเบียนตองตรวจสอบประเภทคำขอ และที่ตั้ง
สำนักงานแหงใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทจำกัด วาสามารถยื่นจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
แหงนั้นไดหรือไม นายทะเบียนระดับใดเปนผูมีอำนาจพิจารณา ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง
ที่ 90/๒๕65 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งผูชวยนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียน
ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 ประกาศสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการอบรมและการปฏิบัติงานเพื่อเปนนายทะเบียนหางหุนสวนบริษัทและบริษัทจำกัด พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 1 เมษายน 2565
2. ตรวจสอบความครบถวนของเอกสาร : นายทะเบียนตองตรวจสอบคำขอจดทะเบีย นและ
เอกสารประกอบ ใหถูกตองครบถวนตามที่ระเบียบฯ กำหนดไวตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
กลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 โดยมีรายการรายละเอียดที่สำคัญ เชน
2.1 คำขอจดทะเบี ยนทุ กประเภทของหางหุนสวนและบริษัทจำกั ด นายทะเบี ยนที ่ มี หน าที่
รับผิดชอบสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไดเองทั้งหมด ตามระเบียบฯ
ขอ 9 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ในการพิจารณารับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัทจำกัดสามารถแยกประเภทไดดังนี้
2.1.1 คำขอจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจำกัดกรณีปกติ ผูขอจดทะเบียนตองสง
เอกสารประกอบตามตารางแนบทายระเบียบสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวน
และบริษัท พ.ศ. 2561 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ตามประเภทของคำขอ ประกอบดวย
(1) คำขอจดทะเบียน เชน แบบ บอจ.1, แบบ หส.1, แบบ ลช.1 เปนตน
(2) รายการจดทะเบียน เชน แบบ บอจ.2, แบบ บอจ.3, แบบ บอจ.4, แบบ หส.2,
แบบ ลช.2, แบบ ลช.5 เปนตน
(3) เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน เชน แบบ ว., แบบ ก. , แบบ ลช.3 เปนตน
(4) เอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน เชน แบบคำรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/
บริษัทจำกัด, ใบแจงผลการจองชื่อ, แบบ บอจ.5, สำเนาขอบังคับ, สำเนารายกงานการประชุม, แบบ สสช.1,
หนังสือมอบอำนาจ เปนตน
2.1.2 คำขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมบริษัทจำกัดในกรณียุงยาก นอกจากที่ผูขอจดทะเบียน
จะตองสงเอกสารประกอบตามขอ 2.1.1 แลว ตองจัดสงเอกสารเพิ่มเติม ตามระเบียบฯ ขอ 84 และขอ 85
มีดังตอไปนี้
(1) คำขอจดทะเบียนที่มีการคัดคานการจดทะเบียนไวกอน
(2) คำขอจดทะเบียนที่ไมไดลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอำนาจทำการแทน
บริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม
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-4กรณีคำขอจดทะเบียนที่มีหนังสือคัดคานไวกอนการจดทะเบียน ไมวาคำขอจดทะเบียนจะ
ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผูมีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิมหรือไมก็ตาม ระเบียบฯ กำหนดให
นายทะเบียนดำเนินการพิจารณาตามความในขอ 84 ขอ 85 และขอ 86 กลาวคือ เมื่อไดรับคำขอจดทะเบียน
ใหนายทะเบียนหุนสวนบริษัทมีหนังสือสงทางไปรษณียตอบรับแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนนั้น
ไปยังกรรมการผูมีอำนาจทำการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวเดิม หรือกรรมการผูที่ถูกจดทะเบียนใหออก
จากตำแหนงหรือผูคัดคานการจดทะเบียนแลวแตกรณีดวยทุกครั้ง
การพิจารณาคำขอจดทะเบียนดังกลาวนายทะเบียนมีหนาที่ต องพิจารณาข อเท็ จ จริ ง
ขอกฎหมาย ระเบียบฯ และหลักเกณฑตาง ๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนเพื่อพิจารณาวา คำขอจดทะเบียน
และเอกสารประกอบคำขอ รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการยื่นคำขอจดทะเบียนวามีรายการครบถวน
บริบูรณ และผูขอจดทะเบียนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ป.พ.พ. ขอบังคับของบริษัทที่บังคับไว และเอกสารครบถวน
ตามระเบียบฯ หรือไม ทั้งนี้ การดำเนินการพิจารณาทั้งหมดอยูในกรอบระยะเวลา (ตองเสร็จสิ้น) ภายใน 37 วัน
ทำการ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด : นายทะเบียนจะตองตรวจสอบวาผูขอ
จดทะเบียนไดระบุขอมูลครบถวน ถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม ถาคำขอไมมีรายการบริบูรณตามที่
กฎหมายบังคับไว หรือถารายการอันใดขัดกับกฎหมาย หรือถาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งกฎหมายบังคับไว
นายทะเบียนจะไมยอมรับจดทะเบียนก็ได จนกวาคำขอจดทะเบียนนั้นจะไดทำใหบริบูรณหรือแกไขใหถูกตอง
หรือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอนั้นแลว โดยมีประเด็นการพิจารณาคำขอจดทะเบียนวาไดดำเนินการตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุนสวนและบริษัท ระเบียบฯ และขอบังคับของ
บริษัท (ถามี) ถูกตองครบถวนแลวหรือไม โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ เชน
3.1 ระยะเวลาระหวางวันนัดกับวันประชุม กรณีมติธรรมดาตองนัดกอนวันประชุมไมนอยกวา
7 วัน หรือกรณีมติพิเศษตองนัดกอนประชุมไมนอยกวา 14 วัน หรือตามที่ขอบังคับกำหนด
3.2 ขั้นตอนการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนบริษัทพรอมกันภายในวัน
เดียวกัน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๑๑๑/๑(๒) ผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุมนับจำนวนหุน
ไดครบตามจำนวนหุนทั้งหมดของบริษัท และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนจะตองใหความเห็นชอบในกิจการที ่ ได
ประชุมกันนั้นดวย
3.3 ขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนบางรายการ จะตองดำเนินการตาม
ป.พ.พ. และขอบังคับของบริษัท (ถามี) ใหถูกตองครบถวนกอนจึงจะนำมาจดทะเบียนได เชน
(1) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จะตองดำเนินการตาม ป.พ.พ. ตามมาตรา
1150 มาตรา 1157 มาตรา 1175 มาตรา 1178 ใหถูกตองครบถวน กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
โดยมติของที่ประชุมผูถือหุน ตองระบุวันที่ประชุมใหญและวันบอกกลาวเรียกประชุมกอนวันนัดประชุ ม
ไมนอยกวา 7 วัน องคประชุมตองมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียน
เวนแตขอบังคับจะกำหนดไวเปนอยางอื่น ซึ่งจะตองดำเนินการใหถูกตองครบถวน นายทะเบียนจึงจะรับจดทะเบียนได
ตลอดจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการตองนำมาจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันเปลี่ยนแปลง ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 1157 หากไมจดทะเบียนภายในกำหนด นายทะเบียนตองดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม
พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ
พ.ศ. 2499
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-5(2) การจดทะเบียนแกไขขอบังคับหรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิ จะตองดำเนินการ
ตาม ป.พ.พ. ตามมาตรา 1145 มาตรา 1175 มาตรา 1194 ใหถูกตองครบถวน กลาวคือ การแกไขขอบังคับ
หรือขอความในหนังสือบริคณหสนธิตองใชมติพิเศษของที่ประชุมผูถือหุน โดยระบุวันที่ประชุมใหญและ
วันบอกกลาวเรียกประชุมกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา 14 วัน องคประชุมตองมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
รวมกันได ไมนอยกวา 1 ใน 4 ของทุนจดทะเบียน และมติที่ประชุมใหญตองลงมติโดยคะแนนเสียงขางมาก
ไมต่ำกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตขอบังคับจะกำหนดไว
เปนอยางอื่น โดยจะตองดำเนินการใหครบถวนนายทะเบียนถึงจะรับจดทะเบียนได ตลอดจนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบังคับตองนำมาจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันเปลี่ยนแปลงตาม ป.พ.พ. มาตรา 1146 หากไมจดทะเบียน
ภายในกำหนด นายทะเบียนตองดำเนินการเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ. กำหนดความผิดเกี่ยวกับหางหุนสวน
จดทะเบียน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
4. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ : นายทะเบียนจะตองตรวจสอบวา คำขอจดทะเบียนไดลงลายชื่อ
และประทับตรา โดยหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการ ตามอำนาจกรรมการที่ไดจดทะเบียนไวหรือไม
5. การพิจารณาวัตถุประสงค : กรณีจดทะเบียนจัดตั้งใหมหรือแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคตอง
ตรวจพิจารณาวัตถุประสงค ของหางหุนสวนหรือบริษัทจำกัด เพื่อไมใหมีลักษณะตองหามตามที่ระเบียบ
สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 ขอ 44 ดังนี้
5.1 วัตถุประสงคที่มีลักษณะตองหาม ไดแก ขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือขัดตอ รัฐประศาสโนบาย ใชคำหรือขอความที่มีความหมายไมชัดเจน หรือไมกำหนด
ขอบเขตใหชัดเจนแนนอน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กิจการแชร
5.2 วัตถุประสงค ที่อยู ภ ายใตการกำกับ ของกฎหมายอื่น สามารถจดทะเบีย นไดเมื่อ ไดรับ
อนุ ญาตหรื อได ร ั บ ความเห็ น ชอบให ป ระกอบธุร กิจ ดั งกลาวจากหนว ยงานที่เกี่ย วข องแลว ไดแก ธุร กิจ
หลักทรัพย ธุรกิจขอมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน กิจการซื้อขายสินคาลวงหนา (คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย
กิจการนายหนาประกันภัย ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง
5.3 กิจการนายหนา ตัวแทน และตัวแทนคาตางในธุรกิจตางๆ เวนแตจะไดระบุวา ยกเวน
กิจการประกันภัย การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย
5.4 กิจการเกี่ยวกับการรับจำนองทรัพยสิน เวนแตจะระบุไวโดยชัดแจงวา “โดยมิไดรับฝาก
เงินหรือรับเงินจากประชาชนและใชประโยชนจากเงินนั้น”
5.5 กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา
เวนแตจะไดระบุขอความวา “เมื่อไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว”
5.6 กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น เวนแตจะไดระบุขอความวา “ทั้งนี้
จะประกอบกิจการไดก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากกรมการคาภายในแลว”
6. คำขอจดทะเบี ย นกรณี พิ เ ศษ : คำขอจดทะเบียนที่ตองสงเอกสารเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ระเบียบฯ กำหนดไว เนื่องจากมีคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนกลางกำหนดไวเปนพิเศษ ไดแก
6.1 คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 38/2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558
กำหนดใหการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบกิจการตัวแทนจำหนายสลากกินแบงรัฐบาล
จะตองแสดงตนฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใชแทนเอกสารดังกลาวได
ตามกฎหมาย ของผูขอจดทะเบียน ผูเปนหุนสวน กรรมการ ผูถือหุนทุกคน และผูรับมอบอำนาจ (ถามี) และ
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-6จัดสงหนังสือยินยอมของผูมีสิทธิใหใชสถานที่ตั้งสำนักงานและแสดงตนฉบับเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช
ที่ตั้งสำนักงาน และจัดสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนทุกคน (แลวแตกรณี)
6.2 คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 205/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
กำหนดใหการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีคนตางดาวรวมลงทุนไมถึงรอยละ 50 ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบียน
หรือกรรมการผูมีอำนาจลงนามเปนบุคคลตางดาว ตองสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรื อ
แสดงฐานะการเงินของผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยทุกคน โดยจำนวนเงินที่สอดคลองกับจำนวน
เงินที่นำมาลงหุนหรือถือหุน
6.3 คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
กำหนดใหการจดทะเบียนจัดตั้งและเพิ่มทุนจดทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจำกัด ที่ทำใหมีทุนจดทะเบียน
เกินกวา 5,000,000 บาท ตองสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงวา หางหุนสวนหรือ
บริษัทจำกัดไดรับชำระเงินลงหุนหรือเงินคาหุนแลว
7. ตรวจสอบอากรแสตมป : เอกสารคำขอจดทะเบียนที่ตองชำระคาอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร
ตามที่กำหนดไวในบัญชีอัตราอากรแสตมป ไดแก หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือมอบอำนาจ
โดยใหผูยื่นคำขอจดทะเบียนชำระคาอากรแสตมปใหครบถวน
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