กฎกระทรวง
จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๑๔ มาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๗) กฎกระทรวง ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๘) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)
(๑๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)

-2ข้อ ๒1 ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง และข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปใน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๓ ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขึ้นในท้องที่ที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควร โดยมีจำนวน
สำนักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ และวันเปิดทำการตามที่นายทะเบียนกลางกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมี อายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และตั้งแต่
ระดับชำนาญงานขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งตั้งเป็นนายทะเบียน2
อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน และหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จำกัด ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางกำหนด
ข้อ ๔ ให้นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดแบบคำขอจดทะเบียน
ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดแล้วให้ตรวจคำขอนั้น
ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้สั่งรับจดทะเบียนไว้
ข้อ ๖ การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้า
นายทะเบียน
ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจด
ทะเบียนเป็นที่ถูกต้อง เมื่อผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร
(ก) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจำอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่
(ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
(ค) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด
(๒) กรณีลงลายมือชื่อในต่างประเทศ
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว
(ข) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น หรือ
(ค) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อ
ผู้นั้นจริง

1

แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียน
หุ้ น ส่ ว นบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง นายทะเบี ย น และกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและบริ ษั ท จำกั ด (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

-3ข้อ ๗ บรรดาประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวงที่ให้ยกเลิกตามข้อ ๑ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๘ บรรดาคำขอจดทะเบียนที่ยื่นก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ถือเป็นคำขอจดทะเบียนที่ได้ยื่น
ตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

-4หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ (พ.ศ. ๒๕๔๙) นี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.
๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.
๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) ได้กำหนดให้นายทะเบียน
กลางแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ระดับ ๕ ขึ้นไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เป็นนายทะเบียน ซึ่งทำให้มีข้อจำกัด
ในการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อบริการประชาชน สมควรแก้ไขปรับปรุงให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นนายทะเบียน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้มีความสะดวกมากขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ (พ.ศ. ๒๕๕๓) นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ นการสมควรแก้ ไ ขการ
กำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายทะเบียนกลางจะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนาย
ทะเบียน ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อให้สอดคล้องกับประเภท และระดับตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ตลอดจนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งตั้ง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๐) นี้ คือ เนื่องจากได0มีการปรับปรุงโครงสร0าง
หนMวยงานของกระทรวงพาณิชยRโดยรวมหนMวยงานและภารกิจของกระทรวงในสMวนภูมิภาคให0อยูMในอำนาจหน0าที่ของ
สำนักงานพาณิชยRจังหวัด สมควรเพิ่มพาณิชยRจังหวัดและข0าราชการพลเรือนสามัญผู0ดำรงตำแหนMงประเภทวิชาการ
ตั้งแตMระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปในสำนักงานพาณิชยRจังหวัด ซึ่งนายทะเบียนกลางแตMงตั้งเป[นผู0ชMวยนายทะเบียน
กลางเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห0างหุ0นสMวนและบริษัทที่มีสำนักงานแหMงใหญMตั้งอยูMในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร จึงจำเป[นต0องออกกฎกระทรวงนี้

