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ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย 
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  แห่งกฎกระทรวง
จัดตั้งสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  แต่งตั้งนายทะเบียน  และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์  นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
(๓) ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓   
บรรดาคําส่ัง  ประกาศ  และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ได้กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
หลักทั่วไป 

 

 

ข้อ ๔ คําขอจดทะเบียนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนให้ไม่ได้ 
(๑) ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ  หรือผู้ชําระบัญชี  เป็นนิติบุคคล 
(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วน  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี  มอบอํานาจ

ให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนในคําขอจดทะเบียนหรือเอกสารประกอบ 
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ข้อ ๕ การแก้ไข  ขีดฆ่า  หรือตกเติมคําหรือข้อความในคําขอจดทะเบียน  รายการ 
จดทะเบียน  และเอกสารประกอบการจดทะเบียนใด ๆ  ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ   
ผู้ชําระบัญชี  ซ่ึงเป็นผู้ขอจดทะเบียน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยหนังสือมอบอํานาจ 
ได้ให้อํานาจไว้  เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข  ขีดฆ่า  หรือตกเติม 

การแก้ไข  ขีดฆ่า  หรือตกเติมคําหรือข้อความในหนังสือมอบอํานาจ  จะต้องให้ผู้มอบอํานาจ 
ที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไข  ขีดฆ่า  หรือตกเติมนั้น 

ข้อ ๖ การส่งคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบระหว่างสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
ให้กระทําโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ ๗ คําขอจดทะเบียนที่ไม่ได้ยื่นภายในเวลาที่กฎหมายกําหนดเพราะมีพฤติการณ์ 
ที่จําเป็น  อันมิได้เกิดจากความผิดของผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียน  ถ้าผู้นั้นมีหนังสือขอขยายเวลาโดยแจ้ง
พฤติการณ์ที่ จําเป็นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์เช่นว่านั้นสิ้นสุดลง   
นายทะเบียนอาจขยายเวลาให้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ขอขยายเวลา 

ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าควรขยายเวลาเกินกว่าที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่งเรื่องให้   
นายทะเบียนกลางพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๘ การยื่นขอจดทะเบียนภายหลังเวลาที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งปี  
ขึ้นไป  นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้เม่ือผู้ขอจดทะเบียนได้ทําหนังสือยืนยันว่ามติของที่ประชุม 
ที่ยื่นขอ  จดทะเบียนนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดด้วย   

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณาคําขอจดทะเบียน 

 

 

ข้อ ๙ เม่ือมีการยื่นคําขอจดทะเบียน  ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เอง
ทั้งหมด 

คําขอจดทะเบียนมีปัญหาข้อเท็จจริง  ปัญหาข้อกฎหมาย  หรือมีการคัดค้านการขอจดทะเบียน  
นายทะเบียนสามารถตรวจพิจารณาสั่งการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เอง  และเม่ือ
ดําเนินการแล้วให้รายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่ 
นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้พิจารณาสั่งการ 

คําขอจดทะเบียนใดที่นายทะเบียนไม่อาจพิจารณาสั่งการได้  ให้สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
และทําความเห็นแสดงเหตุผล  เสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายเพื่อวินิจฉัยส่ังการ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีคําขอจดทะเบียนใดมิได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  แต่นาย
ทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนได้  ให้นายทะเบียนดําเนินการตามข้อ  ๙  วรรคสามโดยอนุโลม   
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ข้อ ๑๑ ในกรณีมีเหตุผลสมควร  การพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอจดทะเบียน 
หรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าสํานักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด  ผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต  แล้วแต่กรณี  และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้ 
นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต   

ส่วนที่  ๓ 
วิธีปฏิบัติของนายทะเบียน 

 

 

ข้อ ๑๒ คําขอที่รับจดทะเบียนแล้ว  หากปรากฏในภายหลังว่านายทะเบียนได้จดทะเบียนไป  
โดยมีข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียน  ให้นายทะเบียน 
ที่รับจดทะเบียนสรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และทําความเห็นเสนอตามลําดับชั้นถึงนายทะเบียนกลาง
หรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดําเนนิการ 

กรณีผิดเล็กน้อยซ่ึงไม่ใช่สาระสําคัญ  ให้นายทะเบียนแก้ไขหรือเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียน 
มาดําเนินการแก้ไข   

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากนายทะเบียนที่รับจดทะเบียนไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ ในสํานักงานนั้นหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้   ให้นายทะเบียนที่ เป็นหัวหน้าสํานักงาน 
เป็นผู้ดําเนินการ 

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัดที่อยู่ระหว่างการตรวจการงาน   
ให้นายทะเบียนพิจารณาคําขอจดทะเบียนต่อไปได้  และเม่ือรับจดทะเบียนแล้วให้เแจ้งสํานักบัญชีธุรกิจ
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับจดทะเบียน  

ข้อ ๑๔ เม่ือรับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนแล้ว  ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติดังนี้ 

(๑) บันทึกข้อมูลและภาพคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยทันที 

(๒) ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนและรับรองสําเนาเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๑๕ การรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร  เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๑๔  แล้ว  หากแฟ้ม

ทะเบียนสําหรับจัดเก็บคําขอมิได้อยู่ในความรับผิดชอบ  ให้จัดส่งคําขอและเอกสารประกอบนั้นไปยัง
หน่วยงานที่เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนภายในวันทําการถัดจากวันที่รับจดทะเบียน 
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ข้อ ๑๖ เม่ือได้รับจดทะเบียนย้ายสํานักงานแห่งใหญ่ข้ามเขตจังหวัด  ให้ดําเนินการ  ดังนี้   
(๑) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้สํานักงานที่รับจดทะเบียนหรือหน่วยงาน 

ที่เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนดําเนินการโอนแฟ้มทะเบียนโดยส่งต้นฉบับคําขอและเอกสารประกอบไปยัง
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทย้ายสํานักงานแห่งใหญ่ไปตั้งอยู่ให้เสร็จส้ิน
ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่รับจดทะเบียนหรือวันที่ได้รับคําขอและเอกสารประกอบตามข้อ  ๑๕  
แล้วแต่กรณี   

(๒) กรณีรับจดทะเบียนในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานครให้ดําเนินการโอนแฟ้มทะเบียน
โดยส่งต้นฉบับคําขอและเอกสารประกอบไปยังสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ย้ายสํานักงานไปตั้งอยู่ให้เสร็จส้ินภายในสามวันทําการ  นับแต่วันที่รับจดทะเบียน 

ข้อ ๑๗ ในกรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้จดทะเบียนเลิกแล้ว  ห้ามมิให้นายทะเบียน 
รับสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือรับจดทะเบียนใด ๆ  เว้นแต่จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการ 
จดทะเบียนเลิก  หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี   

ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้วไม่ว่าก่อนหรือหลังระเบียบนี้
ใช้บังคับเป็นอันสิ้นสภาพนิติบุคคลลง  ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนใด ๆ  หรือรับสําเนา 
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ส่วนที่  ๔ 
แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

 

 

ข้อ ๑๘ คําขอจดทะเบียน  รายการจดทะเบียน  เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน   
และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  ให้ทําตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียน 
กําหนดรูปแบบแนบท้ายระเบียบ   

การยื่นคําขอจดทะเบียนให้ยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจํานวนหนึ่งชุด 
ตามประเภทการจดทะเบียนแนบท้ายระเบียบนี้ 

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ที่จะจดทะเบียน  ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ  ว.  
หรือใช้แบบ  ว.1 - แบบ  ว.5  แบบใดแบบหนึ่งที่กําหนดไว้แนบท้ายระเบียบนี้ก็ได้  แต่จะเพิ่มเติม  
หรือแก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือข้อความในแบบ  ว.1 - แบบ  ว.5  ไม่ได้  หากประสงค์จะกําหนด
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์เพิ่มเติม  หรือแก้ไข  หรือเปลี่ยนแปลงคําหรือข้อความให้แตกต่างไปจาก 
ที่กําหนดไว้ในแบบ  ว.1 - แบบ  ว.5  ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดพิมพ์ขึ้นโดยใช้แบบ  ว. 

ข้อ ๑๙ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน  
ให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๐ เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนที่เป็นภาษาต่างประเทศ  ให้จัดทําคําแปลเป็น
ภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของคําแปลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ สําเนาเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนต้องชัดเจนและต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  เว้นแต่สําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรอง
ลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน  ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง 

ข้อ ๒๒ ในการติดต่อราชการเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้เริ่มก่อการ  
กรรมการ  ผู้ชําระบัญชี  ผู้รับมอบอํานาจ  หรือผู้เก่ียวข้องอ่ืนแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียน 
เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง 

บัตรประจําตัว  ให้หมายถึง  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรประจําตัวข้าราชการ  บัตรประจําตัว
พนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  หนังสือเดินทาง  เอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทาง  หรือเอกสารอ่ืนที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย  ทั้งนี้  หลักฐานข้างต้น 
ต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ 

สําหรับผู้เยาว์ซ่ึงยังไม่ถึงเกณฑ์มีบัตรประจําตัวประชาชน  ให้แสดงบัตรประจําตัวนักเรียน 
ที่ยังไม่หมดอายุและสําเนาทะเบียนบ้าน 

ข้อ ๒๓ การติดต่อราชการด้วยตนเองหรือทําเป็นหนังสือเก่ียวกับการจดทะเบียน   
การคัดค้านการจดทะเบียน  การอุทธรณ์คําส่ังนายทะเบียน  การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน   
หรือการชี้แจงเพิ่มเติม  ให้กระทําโดยผู้ขอจดทะเบียน  ผู้เป็นหุ้นส่วน  ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ  ผู้ถือหุ้น  
ผู้ชําระบัญชี  หรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล  หรือคู่กรณี   

ในกรณีบุคคลดังกล่าวมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ติดต่อหรือเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือ   
ให้ส่งหนังสือมอบอํานาจด้วย 

ส่วนที่  ๕ 
การจองชื่อนิติบุคคล  การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 

 

ข้อ ๒๔ การจองชื่อนิติบุคคลเพื่อขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้ผู้เป็นหุ้นส่วน   
ผู้เริ่มก่อการ  หรือกรรมการ  เป็นผู้ขอจองชื่อ 

สําหรับกรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกัน
ภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ขอจองชื่อก็ได้  

การกรอกแบบจองชื่อนิติบุคคลให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านได้ชัดเจน 
ผู้ขอจองชื่อจะยื่นแบบจองชื่อนิติบุคคลด้วยตนเอง  หรือมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นก็ได้  

โดยยื่น  ณ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวดัแห่งใดแห่งหนึ่ง  หรือส่งแบบจองชื่อนิติบุคคลทางไปรษณีย์โดยแนบซองจดหมายจ่าหน้าซอง
ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ขอจองชื่อและผนึกดวงตราไปรษณียากรให้ถูกต้องถึงฝ่ายชื่อนิติ บุคคล   
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  หรือจะยื่นแบบจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตตามข้อ  ๒๘  ก็ได้ 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๒๕ ในการจองชื่อนิติบุคคล  ให้กรอกชื่อนิติบุคคลเรียงตามลําดับความต้องการที่จะขอ
จองในแบบจองชื่อนิติบุคคลได้คราวละไม่เกินสามชื่อ  ทั้งนี้  นายทะเบียนจะพิจารณาตามลําดับ 
ความต้องการและอนุญาตให้จองชื่อได้เพียงชื่อเดียวโดยหากนายทะเบียนตรวจสอบชื่อลําดับใดผ่านแล้ว
จะไม่ตรวจสอบชื่อลําดับถัดไป 

ข้อ ๒๖ เม่ือนายทะเบียนพิจารณาให้จองและใช้ชื่อได้แล้ว  จะใช้ชื่อนั้นจดทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทใดก็ได้  แต่จะต้องใช้ยื่นขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนพิจารณา 
ให้จองและใช้ชื่อได้ 

หากวันครบกําหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดทําการ  ให้นับวันเริ่มทําการใหม่วันแรกเป็นวันครบ
กําหนดสามสิบวัน   

ข้อ ๒๗ การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง  ยกเว้น  การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบ
กิจการหลักทรัพย์  คลังสินค้า  ห้องเย็น  ไซโล  นายหน้าประกันภัย  บริหารสินทรัพย์  ให้ยื่นคําขอ 
จดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน   
ให้ยื่นคําขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซ่ึงห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นมีสํานักงาน
แห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

ส่วนที่  ๖ 
การจองชื่อนิติบุคคล  การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททางอินเทอร์เน็ต 

 

 

ข้อ ๒๘ ผู้ที่จะขอจองชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตจะต้องลงทะเบียนสมาชิกและกรอกแบบ
จองชื่อนิติบุคคลที่เว็บไซต์  www.dbd.go.th   

เม่ือนายทะเบียนพิจารณาให้จองและใช้ชื่อนิติบุคคลได้  ให้ผู้ขอจองชื่อสั่งพิมพ์  (Print  out)  
แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอจดทะเบียนและให้ถือว่าเอกสารดังกล่าว
เป็นแบบจองชื่อนิติบุคคลซ่ึงเป็นเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามข้อ  ๑๘   

ข้อ ๒๙ การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททางอินเทอร์เน็ต  ยกเว้น  การขอ 
จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการหลักทรัพย์  คลังสินค้า  ห้องเย็น  
ไซโล  นายหน้าประกันภัย  บริหารสินทรัพย์  สามารถดําเนินการได้ตามขั้นตอนและวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลงทะเบียนสมาชิกที่เว็บไซต์  www.dbd.go.th  แล้วกรอกข้อมูลในคําขอและเอกสาร
ประกอบทางเว็บไซต์  ยกเว้น  ผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกขอจองและใช้ชื่อนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตแล้ว 
ไม่ต้องลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) เม่ือผู้ขอจดทะเบียนได้รับแจ้งผลการตรวจพิจารณาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail)  
หรือทราบผลจากเว็บไซต์แล้ว  หากปรากฏผลว่าถูกต้องให้สั่งพิมพ์  (Print  out)  คําขอจดทะเบียน 
และเอกสารประกอบจากเว็บไซต์แล้วให้ผู้เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนทุกคนลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

(๓) ติดต่อขอจดทะเบียนโดยยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบซึ่งดําเนินการตาม  (๒)  
แล้วที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์  ดังนี้ 

 (๓.๑) การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นหรือส่งคําขอจดทะเบียนที่ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  หรือสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าเขต  แห่งใดแห่งหนึ่ง 

 (๓.๒) การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต  
จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่นหรือส่งคําขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัท  มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

(๔) ผู้ขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตสามารถเลือกชําระค่าธรรมเนียม  ดังนี้ 
 (๔.๑) คําขอจดทะเบียนตาม  (๓.๑)  ให้เลือกชําระค่าธรรมเนียมโดยวิธี   
   (ก) ชําระโดยการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet  Banking)   

ทางเว็บไซต์ของธนาคารตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด  หรือ 
   (ข) ชําระเงินที่ธนาคารตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากําหนด  หรือ 
   (ค) ชําระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม  (ATM)  ของธนาคารตามที่กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้ากําหนด  หรือ 
   (ง) ชําระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อม  ส่ังจ่ายในนามกรมพัฒนา 

ธุรกิจการค้า  ณ  สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ยื่นคําขอจดทะเบียน 
 (๔.๒) คําขอจดทะเบียนตาม  (๓.๒)  ให้ชําระค่าธรรมเนียม  ณ  สํานักงานทะเบียน

หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดโดยวิธีชําระด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนามกระทรวงการคลัง  
(ผ่านสํานักงานคลังจังหวัดที่จดทะเบียน)  หรือโดยวิธีที่กําหนดใน  (๔.๑)  ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทําความตกลงและกําหนดในภายหลัง   

ส่วนที่  ๗ 
การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน 

หรือการขอตรวจ  ขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรอง 
 

 

ข้อ ๓๐ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน  หรือการขอตรวจ  ขอสําเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว  
หรือเอกสารอ่ืนที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้  ให้ผู้ขอยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกําหนด 
รูปแบบขึ้น  และเสียค่าธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สารบัญจากแฟ้มทะเบียนจะให้บริการได้เฉพาะการขอตรวจเอกสาร 
ข้อ ๓๑ หนังสือรับรองข้อความในทะเบียน  ให้หมายความรวมถึงหนังสือรับรองช่วงด้วย 
หนังสือรับรองช่วง  หมายถึง  หนังสือรับรองรายการทางทะเบียนรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือหลายรายการในแต่ละช่วงเวลาที่รับจดทะเบียน 
ผู้ที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองช่วง  ให้แจ้งช่วงเวลาที่จะขอไว้ในคําขอ  หากผู้ขอไม่ทราบ

ช่วงเวลาที่จะขอ  ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียนที่จะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร 
การออกหนังสือรับรองช่วง  รายการใดรายการหนึ่งหากมีหลายช่วงให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

แต่ละรายการช่วงละสี่สิบบาท 
การขอหนังสือรับรองช่วง  ให้ยื่นคําขอได้ที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๓๒ ในการขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองให้ผู้ขอแจ้งไว้ในคําขอ 

ว่าจะขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารฉบับใด  หากผู้ขอไม่ทราบให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ 
นายทะเบียนที่จะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร 

การออกสําเนาเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองสําเนาเอกสารที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้  เช่น  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานองค์การ
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  สําเนาหนังสือเดินทาง  สําเนาเอกสาร 
ใช้แทนหนังสือเดินทาง  สําเนาใบรับคําขอมีบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาหลักฐานแสดงการเป็น 
ผู้รับรองลายมือชื่อ  สําเนาทะเบียนบ้าน  ให้ประทับตราด้วยหมึกสีแดงว่า  “รับรองว่าสําเนาเอกสารนี้ 
ตรงกับฉบับที่ธุรกิจได้ยื่นไว้” 

ข้อ ๓๓ ห้ามมิให้ตรวจหรือคัดสําเนาคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบซึ่งนายทะเบียน  
ยังมิได้รับจดทะเบียน  เว้นแต่จะมีคําส่ังศาลหรือได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด  ผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง  ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  
ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนธุรกิจ  หรือผู้อํานวยการสํานักข้อมูลธุรกิจ  แล้วแต่กรณี 

บุคคลที่จะได้รับอนุญาตให้ตรวจหรือคัดสําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่งได้โดยไม่มีคําส่ังศาลจะต้อง
เป็นผู้ขอจดทะเบียน  ผู้คัดค้านการจดทะเบียน  หรือผู้มีส่วนได้เสียจากคําส่ังของนายทะเบียน  หรือผู้ซ่ึง
ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียนเนื่องจากสิทธิของบุคคลนั้นจะถูกกระทบกระเทือน 
จากคําส่ังของนายทะเบียน  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจที่มีการ
ระบุเอกสารที่จะตรวจและคัดสําเนาให้ชัดเจน   

ความข้อนี้มิให้ใช้บังคับกับการขอตรวจเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือชําระค่าธรรมเนียมซ่ึงกระทํา
เป็นปกติในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

ข้อ ๓๔ การรับรองสําเนาเอกสารของห้างหุ้นส่วนและบริษัทที่ส่ังพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ให้นายทะเบียนลงลายมือชื่อรับรองโดยมีข้อความดังนี้ 
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  “  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่……..…....วันที่ออกเอกสาร………....…” 
     กระทรวงพาณิชย์  สําเนาถูกต้อง  
         ………………………… 

                  (                               ) 
                          นายทะเบียน 

                       สาํนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………. 
 

การรับรองสําเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น  งบการเงินของบริษัทที่สั่งพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์   
ให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือรับรองโดยมีข้อความดังน้ี 
 
  

  “  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่………….วันที่ออกเอกสาร…….….” 
     กระทรวงพาณิชย์   
     ขอรับรองว่าสาํเนาเอกสารน้ีตรงกบัฉบับที่ธุรกิจได้ย่ืนไว้   
          …………………………… 

                    (                               ) 
                             นายทะเบียน 

                           สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท……………. 

กรณีข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่การรับรองสําเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล   
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย   
หรือกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร    

ในกรณีไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์  ให้ประทับตราซ่ึงมีข้อความตาม  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

ข้อ ๓๕ เม่ือจดทะเบียนจัดตั้งหรือแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้นายทะเบียน
ออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนให้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยทุกครั้ง 

การขอใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้ว  บุคคลที่จะขอใบสําคัญได้
จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  เช่น  ผู้เป็นหุ้นส่วน  หุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้ถือหุ้น  กรรมการ  หรือผู้รับมอบ
อํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจ  โดยยื่นคําขอตามแบบพิมพ์ที่นายทะเบียนกําหนด 

การขอใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้ยื่นคําขอได้ที่สํานักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๓๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน  หรือการขอตรวจ  
ขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซ่ึงมีสํานักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดในอัตราเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด  ไม่ว่าจะให้บริการ
โดยระบบคอมพิวเตอร์  ระบบโทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-Mail) 
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ส่วนที่  ๘ 
การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน 

หรือการขอตรวจ  ขอสําเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองทางอินเทอร์เน็ต 
 

 

ข้อ ๓๗ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน  หรือการขอตรวจ  ขอสําเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมทั้งคํารับรองคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว  
หรือเอกสารอ่ืนที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้  สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  หรืองบการเงินของห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท  สามารถยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ตได้โดยดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(๑) เข้าเว็บไซต์  www.dbd.go.th  แล้วเลือกรายการขอหนังสือรับรอง/คัดสําเนา/ขอถ่ายเอกสาร  
จากหัวข้อ  e-Service   

(๒) แจ้งชื่อผู้ใช้  (Username)  และรหัสผ่าน  (Password)  เพื่อเข้าสู่ระบบ  หากยังไม่มีให้
ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ 

(๓) เลือกใช้บริการตามขั้นตอนข้อแนะนําการใช้บริการในระบบ 
(๔) เลือกชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามที่กําหนดไวใ้นระบบ 
เม่ือมีการขอตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนสั่งพิมพ์  (Print  out)  คําขอจากระบบ

คอมพิวเตอร์และให้ถือว่าคําขอที่ส่ังพิมพ์นั้นเป็นคําขอหนังสือรับรอง  ขอตรวจ  ขอสําเนาหรือขอให้ 
ถ่ายเอกสารพร้อมทั้ง  คํารับรอง  แล้วแต่กรณี 

ส่วนที่  ๙ 
ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 

 

ข้อ ๓๘ ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคําหรือข้อความใด ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน  พระมเหสี  รัชทายาท  หรือพระบรมวงศานุวงศ์ 

ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน  เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต 
(๒) ชื่อกระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการ  ราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานหรือองค์การ

ของรัฐ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เก่ียวข้อง 
(๓) ชื่อประเทศ  กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายชื่อ 
(๔) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสําคัญผิดว่ารัฐบาล  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการ  ราชการ

ส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดําเนินการ 

(๕) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ  หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดี 
ของประชาชน 
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(๖) ชื่อซ่ึงมีคําว่า  “บริษัทมหาชนจํากัด”  “บริษัทจํากัด  (มหาชน)”  “บมจ”  “สมาคมการค้า”  
หรือ  “หอการค้า”  หรือชื่อที่คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคําเช่นว่านั้น 

(๗) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงมีความหมายหรือทําให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์  ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย์  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์  ธุรกิจข้อมูลเครดิต  กิจการ
ประกันภัย  กิจการจัดหางาน  และกิจการคลังสินค้า  หรือชื่อที่มีคําใดคําหนึ่งที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
และที่จะกําหนดขึ้นในภายหลังประกอบชื่อ  เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้จัดตั้ง 
ห้างหุ้นส่วนบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

คําว่า  “โรงเรียน”  “สถาบัน”  “วิทยาลัย”  “มหาวิทยาลัย”  หรือคําในภาษาต่างประเทศ 
ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน  เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 
เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เก่ียวขอ้ง 

(๘) ชื่อที่ เป็นการสลับชื่อระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนกับบริษัท   
หรือบริษัทกับบริษัท 

(๙) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อห้างหุ้นส่วน  หรือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ  
หรือชื่อบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนหรือนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว  ซ่ึงอาจทําให้เกิด 
ความหลงผิดได้  เว้นแต่ 

 (๙.๑) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้ว  หรือ 
 (๙.๒) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว  หรือ 
 (๙.๓) ชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิซ่ึงนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏข้อความว่า  

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผล  และไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

(๑๐) ชื่อที่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดที่นายทะเบียน 
ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว  เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อ 

(๑๑) ชื่อ  คํา  หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๓๙ ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะต้องมีคําแสดง

ประเภทนิติบุคคลตามประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียน  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  สมาคมและมูลนิธิ  พ.ศ.  ๒๔๙๙ 

ชื่อภาษาต่างประเทศของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องมีคําเรียกขานหรือความหมายตรงกับ 
ชื่อภาษาไทย 

ส่วนที่  ๑๐ 
ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 

 

ข้อ ๔๐ ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์ 
(๒) พระบรมราชาภิไธย  พระปรมาภิ ไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล   และ 

พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช 
(๓) พระบรมราชสัญลักษณ์  และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระอัครมเหสี  

และสมเด็จพระยุพราช 
(๔) พระมหามงกุฎ  มงกุฎขัตติยราชนารี  หรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อ่ืนใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ 
(๕) ฉัตรต่าง ๆ  อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ 
(๖) ตราแผ่นดิน  ตราราชการ  ตราครุฑพ่าห์  ธงหลวง  ธงชาติ  หรือธงราชการ  เว้นแต่ 

จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
(๗) พระราชลัญจกร  และลัญจกรในราชการ 
(๘) เครื่องหมายกาชาด  ชื่อกาชาด  กาเจนีวา  เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายใด ๆ   

ที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๙) เครื่องหมายที่ราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การระหว่างประเทศ 

ขอสงวนไว้ 
(๑๐) สัญลักษณ์ประจําชาติไทย  ได้แก่  ช้างไทย  ดอกราชพฤกษ์  และศาลาไทย   
ข้อ ๔๑ ตราจะมีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่ก็ได้  หากตรามีชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ชื่อในตรานั้นต้องชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนหรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้   
และต้องมีคําแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย 

ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีลักษณะเป็นตราดุน 
หรือตรานูน  ให้นายทะเบียนใช้ดินสอดําระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุ
ข้างรูปรอยตรานั้นว่า  “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนี้จดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน”  ก่อนบันทึก 
เข้าระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๔๒ การจดทะเบียนตรามากกว่าหนึ่งดวง  จะต้องจดทะเบียนไว้ในรายการอย่างอ่ืน 
ซ่ึงเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย 

ข้อ ๔๓ บริษัทจํากัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้  เว้นแต่อํานาจกรรมการกําหนด 
ให้ประทับตรา  ก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย 

ส่วนที่  ๑๑ 
วัตถุที่ประสงคข์องห้างหุ้นส่วนและบริษัท 

 

 

ข้อ ๔๔ วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) ขัดต่อกฎหมาย  ความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือขัดต่อ 

รัฐประศาสโนบาย 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) ใช้คําหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน  หรือไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน 
(๓) ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์   
(๔) ธุรกิจประกันภัย  ธุรกิจหลักทรัพย์  กิจการข้อมูลเครดิต  บริหารสินทรัพย์  กิจการ

คลังสินค้า  กิจการไซโล  หรือกิจการห้องเย็น  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๕) กิจการจัดหางาน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวจากกรมการจัดหางาน 
(๖) กิจการนายหน้า  ตัวแทน  และตัวแทนค้าต่างในธุรกิจต่าง ๆ  เว้นแต่จะได้ระบุว่ายกเว้น

กิจการประกันภัย  การหาสมาชิกให้สมาคม  และการค้าหลักทรัพย์ 
(๗) กิจการเก่ียวกับการรับจํานองทรัพย์สิน  เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า  “โดยมิได้รับฝาก

เงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น” 
(๘) กิจการนายหน้าประกันภัย  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(๙) กิจการแชร์ 

(๑๐) กิจการซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า  (คอมโมดิตี้)  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๑๑) กิจการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  ธุรกิจขายตรง  ธุรกิจตลาดแบบตรง  
การศึกษา  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า  “เม่ือได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องแล้ว” 

ส่วนที่  ๑๒ 
การลงทุนด้วยแรงงาน 

 

 

ข้อ ๔๕ หุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้ 
ข้อ ๔๖ แรงงานที่จะนํามาตีราคาเป็นทุนจดทะเบียนในห้างหุ้นส่วนจะเป็นแรงงานที่ได้กระทํา

ไปแล้วหรือกระทําภายหลังการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้ 
แรงงานที่จะนํามาตีราคาเป็นค่าหุ้นในบริษัทต้องเป็นแรงงานที่ได้กระทําไปแล้ว 

ส่วนที่  ๑๓ 
การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 

 

 

ข้อ ๔๗ การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ  ผู้เป็นหุ้นส่วน  ผู้เริ่ม 
ก่อการ  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี  ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๔๘ การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  กระทําได้ตามวิธี  ดังนี้ 
(๑) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร  กระทําได้โดย 
 (๑.๑) ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน  หรือ 
 (๑.๒) ลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง  ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ซ่ึงประจําอยู่ในท้องที่ 

ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่  สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  หรือบุคคลอ่ืนตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 

การลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน  ผู้ลงลายมือชื่อต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียน
เพื่อตรวจสอบ  และให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ  “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว”  ในสําเนาบัตรประจําตัว 
แล้วลงลายมือชื่อกํากับไว้เป็นหลักฐาน 

กรณีผู้ลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลข้างต้นเป็นคนต่างด้าว  ให้ส่งสําเนาหลักฐานซ่ึงแสดงว่า 
คนต่างด้าวนั้นได้เข้ามาในประเทศไทยขณะลงลายมือชื่อต่อหน้าประกอบคําขอจดทะเบียนด้วย 

(๒) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศ  ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 

 (๒.๒) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย  หรือหัวหน้าสํานักงาน
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงาน  ณ  ประเทศนั้น  หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าว  หรือ 

 (๒.๓) บุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
 (๒.๔) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็น

ลายมือชื่อ  ผู้นั้นจริง 
การลงลายมือชื่อตามวิธีข้างต้น  ให้ถือว่าลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อที่ถูกต้องและนายทะเบียน

ไม่ต้องตรวจสอบลายมือชื่อนั้นอีก 

ส่วนที่  ๑๔ 
การรับจดทะเบียนผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วน  ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี 

ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 

 

ข้อ ๔๙ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วน  ผู้เริ่มก่อการ  กรรมการ   
หรือผู้ชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้  เม่ือปรากฏว่า 

(๑) ผู้เยาว์มีอายุไม่น้อยกว่าสิบสองปี 
(๒) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง 
ในกรณีผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยการรับมรดก  ให้นายทะเบียนรับจดทะเบียน

เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง  หรือ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๒) ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ํากว่าสิบสองปีโดยมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือชื่อแทนในคําขอ   
จดทะเบียน  หรือเอกสารประกอบ 

ส่วนที่  ๑๕ 
การนับระยะเวลาตามกฎหมาย 

 

 

ข้อ ๕๐ การนับระยะเวลาส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมตั้งบริษัทตามมาตรา  ๑๑๐๗  ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา  และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวัน 
ถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น 

การนับระยะเวลาส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามมาตรา  ๑๑๗๕  ให้เริ่มนับตั้งแต่  
วันถัดจากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับซ่ึงเป็นวันที่
ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา  และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุด 
แห่งกําหนดระยะเวลานั้น 

วันที่ส่งคําบอกกล่าวตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ถือเอาวันที่ลงในคําบอกกล่าว   
เว้นแต่จะมีหลักฐานปรากฏแก่นายทะเบียนเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๕๑ การนับระยะเวลายื่นคําขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 
ที่ประชุมได้มีการลงมติหรือมติพิเศษ  หรือวันถัดจากวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา  
และให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งกําหนดระยะเวลานั้น 

(๑) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้ จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ บุคคล 
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ตามมาตรา  ๑๐๖๔/๒  หรือมาตรา  ๑๐๗๘/๒ 

(๒) คําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ตามมาตรา  ๑๑๑๒ 
(๓) คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  ตามมาตรา  ๑๑๔๖ 
(๔) คําขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท  ตามมาตรา  ๑๑๕๗ 
(๕) คําขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน  ลดทุน  หรือควบบริษัท  ตามมาตรา  ๑๒๒๘   

หรือมาตรา  ๑๒๓๙ 
(๖) คําขอจดทะเบียนควบบริษัท  ตามมาตรา  ๑๒๔๑ 
(๗) คําขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท  ตามมาตรา  ๑๒๕๔ 
(๘) คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้ชําระบัญชีและอํานาจของผู้ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน 

หรือบริษัท  ตามมาตรา  ๑๒๕๘  หรือมาตรา  ๑๒๖๒ 
(๙) คําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ตามมาตรา  ๑๒๗๐ 
ข้อ ๕๒ การนับระยะเวลายื่นคําขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัท 

ตามมาตรา  ๑๒๔๖/๔  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ดําเนินการตามมาตรา  ๑๒๔๖/๓  ครบถ้วนแล้ว
เป็นวันแรกแห่งระยะเวลา  และให้ยื่นคําขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งกําหนดระยะเวลานั้น 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๕๓ รายงานการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามมาตรา  ๑๒๖๗  ฉบับแรก 
ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เลิกกันเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาของรายงาน  และรายงานการ 
ชําระบัญชีฉบับต่อไปให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายตามที่ปรากฏในรายงานการชําระบัญช ี
ฉบับก่อนเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาของรายงานฉบับหลัง 

ข้อ ๕๔ การส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา  ๑๑๓๙  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่มีการประชุมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา  และให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งกําหนดระยะเวลานั้น 

ข้อ ๕๕ การส่งสําเนางบดุลของบริษัทตามมาตรา  ๑๑๙๙  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 
ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลนั้นเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งกําหนด
ระยะเวลานั้น 

ข้อ ๕๖ หากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุดทําการ  ให้นับวันทําการถัดจากวันหยุด 
เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลานั้น   

ข้อ ๕๗ การนับระยะเวลาคัดค้านการลดทุน  ควบบริษัท  และแปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
จดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัด  ตามมาตรา  ๑๒๒๖  มาตรา  ๑๒๔๐  หรือมาตรา  
๑๒๔๖/๑  (๒)  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่ส่งคําบอกกล่าว 
ไปยังบรรดาผู้ ซ่ึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนรู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ ซ่ึงเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรก 
แห่งระยะเวลาคัดค้าน   

การนับระยะเวลาคัดค้านการควบห้างหุ้นส่วนตามมาตรา  ๑๐๗๔  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ครั้งสุดท้ายหรือวันที่ส่งคําบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซ่ึงห้างหุ้นส่วน 
รู้ว่าเป็นเจ้าหนี้ซ่ึงเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาคัดค้าน 

หมวด  ๒ 
ห้างหุ้นส่วน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

 

 

ข้อ ๕๘ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัทจํากัด  จะเป็นหุ้นส่วนจําพวก
จํากัดความรับผิดหรือจําพวกไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจํากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด   

ส่วนที่  ๒ 
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน 

 

 

ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ  ๕๘  มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน 
โดยอนุโลม 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๖๐ คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน  ต้องลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ
ตามที่จดทะเบียนไว้เดิม   

คําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน   
หรือผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจ  และคําคัดค้านนั้น
เก่ียวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน  ให้นายทะเบียนเรียกสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงลงลายมือชื่อ 
โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน  เป็นเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนด้วย 

ข้อ ๖๑ ในกรณีที่ หุ้นส่วนผู้ จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือชื่อในคําขอ 
จดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  ให้หุ้นส่วนผู้จัดการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  ทั้งนี้  จะต้องส่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงลงลายมือชื่อ 
โดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็นเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่ หุ้นส่วนผู้ จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือชื่อในคําขอ 
จดทะเบียนเนื่องจากถึงแก่กรรม  ให้หุ้นส่วนผู้จัดการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอ
จดทะเบียน  ทั้งนี้  จะต้องส่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงผู้จัดการมรดกในฐานะเป็นผู้แทนทายาท 
ของผู้เป็นหุ้นสว่นที่ถึงแก่กรรม  และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือชื่อครบถ้วนเป็นเอกสารประกอบคําขอ
จดทะเบียน  และให้ส่งสําเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกด้วย 

ส่วนที่  ๓ 
การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด 

 

 

ข้อ ๖๓ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด 
หากปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนไม่ได้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนให้ความยินยอมที่จะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด 

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความ
ยินยอมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา 

การแจ้งความยินยอมให้ทําเป็นหนังสือโดยแนบสําเนาหลักฐานที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความ
ยินยอมซ่ึงหุ้นส่วนผู้จัดการรับรองความถูกต้องด้วย   

ข้อ ๖๔ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สํานักข้อมูลธุรกิจ  หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจ
กลาง  หรือสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง  สําหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน  ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียน 
ที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซ่ึงห้างหุ้นส่วนนั้นมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ให้นายทะเบียนลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งความยินยอมพร้อมสําเนาหลักฐาน  และหมายเหตุ 
การแจ้งความยินยอมในสารบัญทะเบียน  รวมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที
และจัดเก็บหลักฐานการแจ้งความยินยอมข้างต้นในแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน  กรณีที่รับแจ้ง 
ในกรุงเทพมหานครและสํานักงานที่รับแจ้งมิได้รับผิดชอบในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน  
ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เก็บรักษาแฟ้มเพื่อจัดเก็บ   

ข้อ ๖๕ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
เป็นบริษัทจํากัดในกรณีที่การให้ความยินยอมและดําเนินการต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๒๔๖/๒  ไม่มีผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้เข้าประชุมไม่ได้ให้ความเห็นชอบทุกคน  
เว้นแต่จะมีสัญญาของ  ผู้เป็นหุ้นส่วนกําหนดในเรื่องการออกเสียงลงมติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๖๖ การจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิประกอบการจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
เป็นบริษัทจํากัด  ให้ระบุวันที่จัดทําเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ประชุมเพื่อแปรสภาพตาม 
มาตรา  ๑๒๔๖/๒  โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้เริ่มก่อการและพยาน 

ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด  
ที่มีรายการชื่อบริษัทจํากัด  สํานักงานของบริษัท  วัตถุที่ประสงค์  ทุนของบริษัท  ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้น
ของแต่ละคนต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้ 

ข้อ ๖๗ ในการรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด  ให้ออกเลขทะเบียน
บริษัทจํากัดโดยไม่ต้องออกเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ   

ข้อ ๖๘ เม่ือได้รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัดแล้ว  ให้ดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนหมายเหตุในสารบัญแฟ้มทะเบียนและในระบบ
คอมพิวเตอร์ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพว่า  “ห้างหุ้นส่วนนี้หมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท............จํากัด  ทะเบียนเลขที่...........  
เม่ือวันที่...........”  และหมายเหตุในสารบัญแฟ้มทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทจํากัดที่ได้ 
แปรสภาพมาจากห้างหุ้นส่วนว่า  “บริษัทจํากัดนี้จดทะเบียนแปรสภาพมาจากห้างหุ้นส่วน... ....... .
ทะเบียนเลขที่...........”  และให้บันทึกข้อมูลและภาพ  คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์โดยทันที 

(๒) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและสํานักงานที่รับจดทะเบียนมิได้รับผิดชอบ 
ในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพแล้ว  ให้แจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ 
เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ  หมายเหตุข้อความในสารบัญแฟ้มของห้างหุ้นส่วน 
ที่แปรสภาพ 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
บริษัทจํากัด 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธ ิ

 

 

ข้อ ๖๙ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  จะต้องให้ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่ง 
ลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

กรณีคําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิซ่ึงนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว  ถ้าหนังสือ
บริคณห์สนธิปรากฏข้อความว่าผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนั้นสิ้นผลหากไม่ได้ 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  ห้ามมิให้นายทะเบียน 
รับจดทะเบียนใด ๆ  เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ส่วนที่  ๒ 
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 
 

 

ข้อ ๗๐ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จํากัด  ต้องส่งหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เริ่มก่อการทุกคนประกอบคําขอจดทะเบียนด้วย 

การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด  
จะต้องให้ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอจดทะเบียนในคําขอและเอกสารประกอบการ 
จดทะเบียน 

ข้อ ๗๑ การขอจดทะเบียนเปลี่ยนตัวผู้เริ่มก่อการก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด   
จะกระทําได้ต่อเม่ือผู้เริ่มก่อการเดิมและเข้าใหม่  (ถ้ามี)  ทุกคนได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือและจะต้อง
มีผู้เริ่มก่อการเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน 

เม่ือได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดแล้ว  ห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
เก่ียวกับ  ผู้เริ่มก่อการในหนังสือบริคณห์สนธิ 

ส่วนที่  ๓ 
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด 

 

 

ข้อ ๗๒ สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
ไว้ก่อน  ให้ถือเป็นเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามข้อ  ๑๘ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๗๓ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนในกรณีที่รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท 
ตามมาตรา  ๑๑๐๘  ไม่ปรากฏกิจการอันเป็นสาระสําคัญซ่ึงจําเป็นต้องกระทําในที่ประชุม 

ข้อ ๗๔ สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมจัดตั้งบริษัทที่ส่งประกอบคําขอจดทะเบียน
จะต้องปรากฏชื่อของผู้เริ่มก่อการทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้น 

ข้อ ๗๕ รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท  ไม่จําเป็นต้องปรากฏว่ามีผู้เริ่มก่อการหรือผู้เข้าชื่อ
ซ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกคน  แต่มติของที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรา  ๑๑๐๙ 

ข้อ ๗๖ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดหากมีการยื่นคําขอ 
จดทะเบียนภายหลังสามเดือนนับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท 

ข้อ ๗๗ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด  ถ้าปรากฏว่าได้มีการ 
ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตั้งบริษัทก่อนการรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนั้น 

ส่วนที่  ๔ 
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท 

พร้อมกันภายในวันเดียวกัน 
 

 

ข้อ ๗๘ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายใน 
วันเดียวกันให้จัดทําเป็นคําขอเดียวโดยให้กรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทลงลายมือชื่อเป็นผู้ขอ   
จดทะเบียน   

ข้อ ๗๙ การประชุมจัดตั้งบริษัทตามมาตรา  ๑๑๑๑/๑  (๒)  จะต้องมีผู้เริ่มก่อการและ 
ผู้เข้าชื่อซ้ือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมนับจํานวนหุ้นได้ครบตามจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท  และผู้เข้าชื่อ 
ซ้ือหุ้นทุกคนจะต้องให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น 

ข้อ ๘๐ ในการจัดตั้งบริษัทที่ได้ดําเนินการถูกต้องและครบทุกขั้นตอนภายในวันเดียวกับ 
วันที่ ผู้ เริ่มก่อการจัดทําหนังสือบริคณห์สนธิ  จะต้องยื่นคําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 
และจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน  และให้นายทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ทั้งสองประเภทการ  จดทะเบียนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง   

เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วให้ออกเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเลขทะเบียน
บริษัทจํากัด  

ข้อ ๘๑ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายใน 
วันเดียวกันสามารถยื่นขอจดทะเบียนได้นับตั้งแต่ได้ดําเนินการถูกต้องครบทุกขั้นตอนตามมาตรา  
๑๑๑๑/๑  ทั้งนี้  ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้ประชุมกัน 

ข้อ ๘๒ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและ   
จดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันที่ไม่ได้ดําเนินการครบทุกขั้นตอนหรือดําเนินการไม่ถูกต้อง
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๑๑๑๑/๑  เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอจดทะเบียนเฉพาะหนังสือ



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

บริคณห์สนธิไว้ก่อน  ให้นายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธินั้นได้ถ้าหนังสือ 
บริคณห์สนธิได้ทําขึ้นถูกต้องตามมาตรา  ๑๐๙๘  และผู้ เริ่มก่อการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอ 
และเอกสารประกอบการจดทะเบียน   

เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว  ให้นายทะเบียนคืนเอกสาร 
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแก่ผู้ขอจดทะเบียน 

ในกรณีที่ได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องดําเนิน
กระบวนการจัดตั้งบริษัทเสียใหม่โดยเริ่มตั้งแต่การจองซ้ือหุ้น  การนัดประชุมตั้งบริษัท  การประชุม 
ตั้งบริษัท  การส่งมอบกิจการ  และการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น  หลังจากนั้นจึงจะสามารถจดทะเบียน 
จัดตั้งบริษัทได้ 

ส่วนที่  ๕ 
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจํากัด 

 

 

ข้อ ๘๓ คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจํากัดต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
ทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม 

คําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ   
หรือผู้ถือหุ้น  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจ  และคําคัดค้านนั้น
เก่ียวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน  ให้นําความในข้อ  ๘๔  และข้อ  ๘๕  มาใช้บังคับแก่การพิจารณา 
คําขอจดทะเบียนโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๔ คําขอจดทะเบียนกรรมการ  หรือแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการโดยจะมีการ 
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการอ่ืนใดด้วยหรือไม่ก็ตามซ่ึงมิได้ เป็นไปตามข้อ  ๘๓  วรรคหนึ่ง   
ให้นายทะเบียนปฏิเสธ  การจดทะเบียน  เว้นแต่คําขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการหรือมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  และส่งหลักฐานประกอบ 
คําขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี 

(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐาน
ประกอบคําขอจดทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ 
กรรมการทุกคน 

 (๑.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติแต่ งตั้ งกรรมการ   
หรือกําหนดอํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน  และ 

 (๑.๓) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุม

โดยมิได้มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุม  ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน  
ดังต่อไปนี้ 
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 (๒.๑) สําเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง 
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุม 
ของกรรมการทุกคน 

 (๒.๒) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ  หรืออํานาจกรรมการ 

 (๒.๓) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
 (๒.๔) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๒.๕) สําเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ   

หรืออํานาจกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรบัทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี 

 (๒.๖) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือกําหนด
อํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน  และ 

 (๒.๗) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัด 

เรียกประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจํานวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้ 
เรียกประชุม  ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน  ดังต่อไปนี้ 

 (๓.๑) สําเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจํานวนหุ้นของบริษัท 
ที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

 (๓.๒) สําเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมนั้นไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของ
กรรมการทุกคน 

 (๓.๓) สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ  หรืออํานาจกรรมการ 

 (๓.๔) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อกรรมการที่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
 (๓.๕) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๓.๖) สําเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ   

หรืออํานาจกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยัง  ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรยีกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี 

 (๓.๗) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือกําหนด
อํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน  และ 

 (๓.๘) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
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(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงผู้ถือหุ้นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าแห่งจํานวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุม  และเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอง  ให้ผู้ขอ 
จดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียน  ดังต่อไปนี้   

 (๔.๑) สําเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจํานวนหุ้นของบริษัท 
ที่ร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้ 
เรียกประชุมนั้นไปยังคณะกรรมการ  หรือหลักฐานที่คณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

 (๔.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๔.๓) สําเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการ   

หรืออํานาจกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี 

 (๔.๔) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือกําหนด
อํานาจกรรมการตามที่ขอจดทะเบียน  และ 

 (๔.๕) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
ข้อ ๘๕ ถ้านายทะเบียนได้รับคําขอจดทะเบียนกรรมการ  หรือแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการ

ที่มิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมตามข้อ  ๘๓   
วรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการขอจดทะเบียนนั้น 
ไปยังกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม  หรือกรรมการผู้ที่ถูกจดทะเบียน 
ให้ออกจากตําแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกครั้ง  ทั้งนี้ภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันที่ได้รับคําขอดังกล่าว 

ถ้าผู้ที่นายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหนึ่งมิได้มีหนังสือคัดค้านต่อ   
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงในหนังสือแจ้ง  หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอ่ืนหรือผู้มี
ส่วนได้เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน  หรือมีการคัดค้านแต่คําคัดค้านนั้นไม่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ขอ 
จดทะเบียนหรือคําคัดค้านนั้นฟังไม่ขึ้น  และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีคําส่ัง
ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการชั่วคราวหรือมีคําส่ังศาลในทํานองเดียวกัน  ก็ให้นายทะเบียน
พิจารณาคําขอจดทะเบียนต่อไป 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ว่าฝ่ายใด
ดําเนินการถูกต้อง  ให้นายทะเบียนรอคําวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจากคําพิพากษาหรือคําส่ังศาล 

ข้อ ๘๖ ความในข้อ  ๘๓  ข้อ  ๘๔  และข้อ  ๘๕  มิให้นํามาใช้บังคับแก่คําขอจดทะเบียน
กรรมการ  หรือแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจกรรมการที่มิได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทน
บริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเพราะเหตุที่กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทเดิมทั้งหมดหรือ 
แต่บางส่วนได้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากถึงแก่กรรมโดยกรรมการที่เหลืออยู่ไม่สามารถลงลายมือชื่อ 
ในคําขอจดทะเบียนให้ครบถ้วนตามอํานาจกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้  และคําขอจดทะเบียนดังกล่าว
ได้ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทซ่ึงได้รับแต่งตั้งโดยมตทิี่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
หรือมติคณะกรรมการแล้วแต่กรณี  และได้ส่งสําเนาใบมรณบัตรประกอบคําขอจดทะเบียนด้วย 
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คําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ   
หรือผู้ถือหุ้น  หรือผู้มีส่วนได้เสีย  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจ  
ก่อนที่นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน  ให้นําความในข้อ  ๘๔  และข้อ  ๘๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๗ บริษัทจํากัดใดไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ  หรือจดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้กําหนด
ชนิดของหุ้นไว้  จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ก็ได้  แต่ผู้ขอจดทะเบียนจะต้อง
มีหนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ  ว่าเป็นสถานใด
เพียงใด  ประกอบการขอจดทะเบียนด้วย 

ข้อ ๘๘ ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเต็มจํานวนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนตามที่จดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนในครั้งเดียว  หรือจะขอจดทะเบียน
เพิ่มทุนเป็นคราว ๆ  ตามจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ในแต่ละคราวก็ได้ 

การขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นคราว ๆ  ตามจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ในแต่ละคราวซ่ึงยังไม่เต็ม
จํานวนตามมติพิเศษให้เพิ่มทุนที่จดทะเบียนไว้  ถ้าที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติพิเศษให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนเป็นคราว ๆ  ตามจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ในแต่ละคราวไว้ด้วย  
บริษัทจะขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนเป็นคราว ๆ  ให้ตรงตามจํานวนทุน
ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้รายการเก่ียวกับทุนในหนังสือบริคณห์สนธิสอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามความเป็นจริงใน  
แต่ละคราวก็ได้   

ข้อ ๘๙ ภายหลังที่ได้จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนไว้  และบริษัทอยู่ระหว่างระยะเวลา 
บอกกล่าวความประสงค์จะลดทุนและขอให้เจ้าหนี้ผู้มีข้อคัดค้านส่งคําคัดค้านการลดทุนนั้น  บริษัท 
จะประชุมคณะกรรมการกําหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและส่งคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีมติพิเศษให้ลดทุนอีกก็ได้  แต่การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องจัดให้มีขึ้นหลังจาก
จดทะเบียนลดทุนตามมติพิเศษให้ลดทุนที่ได้จดทะเบียนไว้ก่อนนั้นแล้ว 

ข้อ ๙๐ บริษัทจะกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติพิเศษให้ลดทุน 
และเพิ่มทุน  หรือมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและลดทุน  ในการประชุมคราวเดียวกันก็ได้  แต่มติที่ประชุม
ดังกล่าวจะต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าจะทําการลดทุนและเพิ่มทุน  หรือเพิ่มทุนและลดทุนแต่ละขั้นตอน 
เม่ือดําเนินการในขั้นตอนก่อนหน้าเสร็จส้ินแล้ว 

บริษัทจะยื่นจดทะเบียนมติพิเศษตามวรรคหนึ่งโดยจะจัดทําเป็นคําขอเดียวกันก็ได้ 
กรณีการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจะต้องดําเนินการตามลําดับวาระการประชุมโดยแยก 

คําขอและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคนละวันกัน 
ข้อ ๙๑ ในการลดทุนหรือควบบริษัท  ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดทําคําขอจดทะเบียนมติพิเศษ 

ให้ลดทุนหรือมติพิเศษให้ควบบริษัทแล้วยื่นขอจดทะเบียนมติพิเศษไว้ก่อน  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา
ตามกฎหมายแล้วจึงจัดทําคําขอจดทะเบียนลดทุนหรือควบบริษัทแล้วยื่นขอจดทะเบียนลดทนุหรอืควบบรษัิท
แล้วแต่กรณี   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากันแล้ว  ให้นายทะเบียนหมายเหตุ  
การจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่ดังกล่าวไว้ในสารบัญทะเบียนของบริษัทที่ควบเข้ากัน  และบันทึกเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์โดยทันที 

หมวด  ๔ 
การส่งเอกสารที่ไม่ต้องยื่นคําขอจดทะเบียน 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

 

 

ข้อ ๙๒ การส่งสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนจะต้องมีหนังสือนําส่งซ่ึงลงลายมือชื่อ
โดยกรรมการตามอํานาจที่จดทะเบียนไว้  หากอํานาจกรรมการกําหนดให้ประทับตราก็ต้องประทับตรา
ด้วย  ส่วนสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมกับงบการเงินประจําปี  ให้ถือว่าแบบ  ส.บช. 3   
เป็นหนังสือนําส่งโดยอนุโลม 

สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งต่อนายทะเบียน  จะต้องให้กรรมการซ่ึงลงลายมือชื่อใน 
หนังสือนําส่งอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยจะประทับตราหรือไม่ก็ได้ 

สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนอกจากวันประชุมสามัญประจําปี  หากผู้ยื่นไม่ได้ระบุวันประชุม
สามัญประจําปีหรือวิสามัญก็ให้รับไว้ได้โดยให้ระบุว่าได้คัดลอกบัญชีรายชื่อจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  
เม่ือวันเดือนปีใดแทน   

กรณีสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นมีผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึงสามคน  ให้นายทะเบียนรับไว้โดย
ประทับตราดังนี้  “บริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึงสามคน  เป็นเหตุให้ศาลอาจสั่งให้เลิกบริษัทจํากัดได้ตาม  
ป.พ.พ.  มาตรา  ๑๒๓๗  (๔)”  ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์  และสามารถให้บริการตรวจ  คัดสําเนา  
หรือถ่ายเอกสารพร้อมคํารับรองได้ 

ในกรณีที่นายทะเบียนจะรับรองสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือถ่ายเอกสารสําเนาบัญชีรายชื่อ  
ผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขอ  หากเป็นสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ก่อนซ่ึงมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงสามคนและมีการ
ประทับตราว่ามีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคน  ให้นายทะเบียนแก้ไขจํานวนในตราประทับเป็นไม่ถึงสามคนและ  
ลงลายมือชื่อกํากับการแก้ไขไว้  หรือหากเป็นสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับไว้ก่อนซ่ึงมีผู้ถือหุ้น 
ไม่ถึงเจ็ดคนแต่ไม่น้อยกว่าสามคน  ให้นายทะเบียนขีดฆ่าการประทับตราดังกล่าวและลงลายมือชื่อกํากับ
ไว้แล้ว  จึงออกให้แก่ผู้ขอและให้บันทึกภาพสําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่แก้ไขแล้วเข้าระบบคอมพิวเตอร์
แทนฉบับเดิมด้วย 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
การส่งหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน 

 

 

ข้อ ๙๓ เม่ือนายทะเบียนรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดแล้ว  หากปรากฏ 
ในภายหลังว่าทางราชการได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่   
หรือสํานักงานสาขาของ  ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือ
โดยลงลายมือชื่อตามอํานาจและประทับตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งส่งสําเนา
หลักฐานของทางราชการที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน 

ข้อ ๙๔ กรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี  ได้เปลี่ยนคํานําหน้านาม  ชื่อตัว  
ชื่อสกุล  ให้บุคคลดังกล่าวหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือชื่อเดิม
และลายมือชื่อใหม่พร้อมทั้งส่งสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนที่ทางราชการออกให้เพื่อขอแก้ไขทางทะเบียน
ให้ถูกต้องตรงกัน 

กรณีผู้เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี  เปลี่ยนแปลงที่อยู่  ให้บุคคลดังกล่าวหรือ  
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยส่งสําเนาหลักฐานเพื่อแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้อง 

ข้อ ๙๕ ในกรณีผู้เป็นหุ้นส่วน  กรรมการ  หรือผู้ชําระบัญชี  เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อให้บุคคล
ดังกล่าว  หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือชื่อเดิมและลายมือชื่อใหม่  
พร้อมทั้งส่งสําเนาบัตรประจําตัวของบุคคลนั้นด้วย 

กรณไีม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอํานาจด้วย 
ข้อ ๙๖ เม่ือนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียน   

ให้แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องและหมายเหตุในสารบัญทะเบียนและให้บันทึกข้อมูลและภาพ
เอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที 

หมวด  ๕ 
การจดทะเบียนเลิกและเสร็จการชําระบัญชี 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชี 

 

 

ข้อ ๙๗ คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้อง 
ลงลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชี ซ่ึงได้แก่หุ้นส่วนผู้ จัดการหรือกรรมการที่ลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ในการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนหรือกรรมการทุกคน 
ต้องเข้าเป็นผู้ชําระบัญชีโดยผลของกฎหมาย  ถ้าผู้ชําระบัญชีมีหลายคน  ผู้ชําระบัญชีทุกคนต้องกระทํา
การร่วมกัน  เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่หรือศาลจะได้กําหนดอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนในเวลาตั้งผู้ชําระบัญชี 

คําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
กรรมการ  หรือผู้ถือหุ้น  หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอํานาจ  ก่อนที่   
นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนและคําคัดค้านนั้นเก่ียวข้องกับเรื่องที่ขอจดทะเบียน  ในกรณีห้างหุ้นส่วน
ให้นาํความในข้อ  ๖๐  วรรคสอง  และในกรณีบริษัทให้นําความในข้อ  ๘๔  และข้อ  ๘๕  มาใช้บังคับ 
แก่การพิจารณาคําขอจดทะเบียนโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๘ คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ไม่เป็น 
ไปตามความใน  ข้อ  ๙๗  วรรคหนึ่ง  นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้ต่อเม่ือปรากฏข้อเท็จจริง 
และมีหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี 

(๑) ข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(๒) มีข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนไว้เป็นอย่างอ่ืน  โดยส่งสําเนาข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วน 
(๓) หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการถึงแก่กรรมโดยส่งสําเนาใบมรณบัตร 
(๔) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของห้างหุ้นส่วนตกลงให้ความยินยอมตั้งผู้ชําระบัญชีและกําหนด

อํานาจของผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอ่ืน  โดยส่งสําเนาข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความ
ยินยอมในการตั้งผู้ชําระบัญชีหรือตั้งผู้อ่ืนที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ชําระบัญชี  หรือกําหนด
อํานาจของผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอ่ืน 

(๕) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี 
เป็นอย่างอ่ืน  โดยส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่มีมติในการตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนด
อํานาจของผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอ่ืนโดยมีกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อน
เลิกบริษัทลงลายชื่อรับรองความถูกต้อง 

(๖) ศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษาโดยส่งสําเนาคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลที่แต่งตั้ ง 
ผู้ชําระบัญชี  หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี 

ข้อ ๙๙ ความในข้อ  ๘  มิให้นํามาใช้บังคับแก่กรณียื่นขอจดทะเบียนเลิกและเสร็จการ 
ชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ส่วนที่  ๒ 
การจดทะเบียนภายหลังจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

 

 

ข้อ ๑๐๐ คําขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ต้องลง
ลายมือชื่อโดยผู้ชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิม 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ข้อ ๑๐๑ ในกรณีผู้ชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนตามที่จดทะเบียนไว้เดิม  มิได้ 
ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของผู้ชําระบัญชี  
เพราะเหตุที่ผู้ชําระบัญชีถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ ชําระบัญชี  ให้ผู้ชําระบัญชีซ่ึงได้รับการ 
แต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  และส่งหลักฐานประกอบคําขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้  
แล้วแต่กรณี   

(๑) กรณีศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษา  ให้ส่งสําเนาคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลที่แต่งตั้ง 
ผู้ชําระบัญชหีรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี    

(๒) กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นผู้ชําระบัญชีถึงแก่กรรม  ให้ส่ง 
 (๒.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือให้ความ

ยินยอมในการตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชีซ่ึงผู้จัดการมรดกในฐานะ 
เป็นผู้แทนทายาทของผู้ชําระบัญชีที่ถงึแก่กรรมและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือชื่อครบถ้วน   

 (๒.๒) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก   
 (๒.๓) สําเนาใบมรณบัตร   
(๓) กรณีผู้ชําระบัญชีที่ถึงแก่กรรมมิได้เป็นผู้เป็นหุ้นส่วน  ให้ส่ง   
 (๓.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือให้ความ

ยินยอมในการตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี  ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อ 
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน 

 (๓.๒) สําเนาใบมรณบัตร   
(๔) กรณีผู้ชําระบัญชีออกจากการเป็นผู้ชําระบัญชี  ให้ส่งข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือ

ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้
ชําระบัญชี  ซ่ึงปรากฏลายมือชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน 

ข้อ ๑๐๒ ในกรณีผู้ชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือชื่อ 
ในคําขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจของผู้ชําระบัญชีเพราะเหตุ 
ผู้ชําระบัญชีที่ลงชื่อผูกพันบริษัทเดิมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ชําระบัญชี
ให้ผู้ชําระบัญชีซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  และส่งหลักฐานประกอบ
คําขอจดทะเบียนดังต่อไปนี้  แล้วแต่กรณี   

(๑) กรณีมีผู้ชําระบัญชีหลายคนและยังมีผู้ชําระบัญชีเหลืออยู่  และปรากฏว่าผู้ชําระบัญชี 
ที่เหลืออยู่ได้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี  หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี  
ให้ส่ง 

 (๑.๑) สําเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องผู้ชําระบัญชี 
หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี  พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ 
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
แล้วแต่กรณี 
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 (๑.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๑.๓) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีหรือ

กําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชีตามที่ขอจดทะเบียน   
 (๑.๔) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๑.๕) สําเนาใบมรณบัตร  (กรณีถึงแก่กรรม) 
(๒) กรณีไม่มีผู้ชําระบัญชีเหลืออยู่และผู้ถือหุ้นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจํานวน

หุ้นของบริษัทเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี  ให้ส่ง 
 (๒.๑) สําเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจํานวนหุ้นของบริษัท 

ที่เรียกประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องผู้ชําระบัญชี  หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี   
พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้น
ทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  แล้วแต่กรณี 

 (๒.๒) หนังสือพิมพ์ที่ลงพมิพ์โฆษณาคําบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 (๒.๓) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนด

อํานาจของผู้ชําระบัญชีตามที่ขอจดทะเบียน 
 (๒.๔) สําเนารายชื่อซ่ึงปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น   
 (๒.๕) สําเนาใบมรณบัตร  (กรณีถึงแก่กรรม) 
(๓) กรณีศาลมีคําส่ังหรือคําพิพากษา  ให้ส่งสําเนาคําส่ังหรือคําพิพากษาของศาลที่แต่งตั้ง 

ผู้ชําระบัญชี  หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชี 

ส่วนที่  ๓ 
การจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 

 

 

ข้อ ๑๐๓ กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทยื่นคําขอจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าการชําระบัญชียังไม่เสร็จส้ิน  ให้นายทะเบียนตรวจสอบหากปรากฏหลักฐานชัดเจน 
ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีไว้ก่อน   

เพื่อรักษาประโยชน์ของราชการ  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้แก่  กรมสรรพากร  กรมศุลกากร  
กรมสรรพสามิต  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  สํานักงานประกันสังคม  สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  มีหนังสือขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัท  ให้นายทะเบียนให้ความร่วมมือระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 
หกเดือนนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้อง
มีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกินหกเดือน  เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่ง ๆ  
แล้วหากไม่มีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีก  ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนต่อไป 



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

กรณีหน่วยงานอ่ืนของรัฐนอกจากหน่วยงานตามวรรคสองมีหนังสือขอให้ระงับการจดทะเบียน
เสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งหน่วยงานนั้น ๆ  ว่าจะระงับการ  
จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ลงในหนังสือ  หากหน่วยงานใด
ประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้องมีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกิน 
หกเดือน  เม่ือพ้นกําหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับหนึ่ง ๆ  แล้ว  หากไม่มีหนังสือแจ้งขอให้ระงับ 
ต่อไปอีก  ให้นายทะเบียนพิจารณาสั่งการคําขอจดทะเบียนต่อไป 

เม่ือนายทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีตามที่กล่าวข้างต้นไว้คราวใด   
ให้หมายเหตุในสารบัญทะเบียนรวมทั้งบันทึกข้อมูลและภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที 
ทุกครั้ง 

ข้อ ๑๐๔ เม่ือได้รับจดทะเบียนเลิกหรือเสร็จการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดแล้ว  
ให้สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรวบรวมรายชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวแจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากร
ภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  เว้นแต่กรณีที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วน
บริษัททางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรแล้ว 

หมวด  ๖ 
การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดร้าง 

 

 

ข้อ ๑๐๕ เม่ือปรากฏกรณีดังต่อไปนี้  ให้สันนิษฐานว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ทําการค้า 
หรือประกอบการงานหรือไม่มีตัวผู้ชําระบัญชีทําการอยู่  แล้วแต่กรณี  ให้นายทะเบียนดําเนินการ 
ตามมาตรา  ๑๒๗๓/๑  มาตรา  ๑๒๗๓/๒  และมาตรา  ๑๒๗๓/๓  เพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น
ออกจากทะเบียน 

(๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังสามปีติดต่อกัน  หรือ 
(๒) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่อยู่ระหว่างชําระบัญชี  แต่ผู้ชําระบัญชีมิได้ทํารายงานการชําระ

บัญชี  หรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีให้เสร็จส้ินภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก  
และนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ชําระบัญชี 
แจ้งให้ดําเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชําระบัญชี  หรือยื่นรายงานการชําระบัญชี  หรือจดทะเบียนเสร็จการชําระ
บัญชีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแล้ว  แต่ผู้ชําระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม  หรือ 

(๓) นายทะเบียนมีมูลเหตุอ่ืนที่เชื่อได้ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ประกอบการงาน
นอกเหนือจากกรณีตาม  (๑)  และ  (๒) 

ข้อ ๑๐๖ ในระหว่างการดําเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง  หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 

(๑) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน  ถ้านายทะเบียน
ได้รับคําตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงทําการค้าหรือประกอบการงานอยู่ 
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(๒) ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ดําเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ชําระบัญชี
หรือยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ชําระ
บัญชีดําเนินการให้มีตัวผู้ชําระบัญชีหรือยื่นรายงานการชําระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี  
แล้วแต่กรณี   

(๓) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแสดงหลักฐานให้เห็นว่ามีเหตุอ่ืนที่ไม่อาจขีดชื่อออกจากทะเบียน 
ได้เม่ือพ้นระยะเวลาตาม  (๑)  หรือ  (๒)  แล้ว   

(๔) ศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังตามกฎหมายลักษณะล้มละลายที่เก่ียวข้องกับห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทนั้น 

(๕) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบียนไว้  แต่ในระหว่าง
ดําเนินการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ 

ข้อ ๑๐๗ ให้นําความในข้อ  ๑๐๓  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคสี่  มาใช้บังคับแก่การ
ขอให้ระงับการขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนโดยอนุโลม  

หมวด  ๗ 
การอุทธรณ์คําส่ังนายทะเบียน 

 

 

ข้อ ๑๐๘ ในกรณีนายทะเบียนมีคําส่ังปฏิเสธการจดทะเบียน  หรือการจดทะเบียนที่มี 
ผู้คัดค้านและคําคัดค้านฟังไม่ขึ้น  ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาคําขอจดทะเบียนหรือคําคัดค้าน
เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิลําเนาของผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านแล้วแต่กรณีโดยระบุ  
วัน  เดือน  และปี  ที่ทําคําส่ัง  ชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่ทําคําส่ัง  ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ทํา
คําส่ัง  และเหตุผลที่ทําคําส่ังซ่ึงประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง  
ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ  พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์คําส่ัง 
ของนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังดังกล่าว 

ข้อ ๑๐๙ คําอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง  ข้อเท็จจริง  หรือข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ให้ชัดเจนโดยยื่นต่อนายทะเบียนผู้ออกคําส่ัง 

ข้อ ๑๑๐ เม่ือได้รับคําอุทธรณ์  ให้นายทะเบียนผู้ออกคําส่ังพิจารณาคําอุทธรณ์  หากเห็นด้วย
กับคําอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงคําส่ัง  แต่หากไม่เห็นด้วยกับคําอุทธรณ์ให้สรุปข้อเท็จจริง   
ข้อกฎหมาย  และทําความเห็นเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
คําอุทธรณ์ตามกฎหมาย  ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    

กรณีที่นายทะเบียนผู้ออกคําส่ังไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัด  หรือผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  หรือผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียน
ธุรกิจกลาง  หรือผู้ทําหน้าที่แทนบุคคลดังกล่าว  เป็นผู้พิจารณาคําอุทธรณ์  หรือมอบหมายให้นายทะเบียน
อ่ืนเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาคําอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง 
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หมวด  ๘ 
การถอน  การจําหน่าย  และการทําลายคําขอจดทะเบียนและเอกสารเกี่ยวกับทะเบียน 

 

 

ข้อ ๑๑๑ ในกรณีที่นายทะเบียนยังไม่ได้รับจดทะเบียนคําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทใดที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้  หากมีการขอถอนคําขอ  นายทะเบียนจะอนุญาตให้ถอนคําขอ 
นั้นได้เม่ือปรากฏว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือขอถอนคําขอ 

เม่ืออนุญาตให้ถอนคําขอจดทะเบียนแล้ว  ให้นายทะเบียนบันทึกถอนคําขอในสารบัญทะเบียน
และในระบบคอมพิวเตอร์และให้จําหน่ายคําขอนั้นออกจากสารบบ   

ข้อ ๑๑๒ คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคําส่ัง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว  ให้นายทะเบียนแจ้งคําส่ังและกําหนดระยะเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้รับมอบ
อํานาจทราบว่าจะต้องดําเนินการตามคําส่ังให้เสร็จส้ินภายในสองเดือนนับแต่วันที่มีคําส่ังในคําขอนั้น 
โดยให้ลงลายมือชื่อรับทราบในแบบ  ต.  (แบบตรวจคําขอจดทะเบียน)  และผู้ขอจดทะเบียนจะต้อง
ดําเนินการตามคําส่ังของนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนด  

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากผู้ขอจดทะเบียนยังมิได้ดําเนินการตามคําส่ังของ
นายทะเบียน  ให้นายทะเบียนจําหน่ายคําขอนั้นออกจากสารบบ  และบันทึกจําหน่ายคําขอในสารบัญ
ทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๑๑๓ บรรดาคําขอที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน  คําขอที่ผู้ขอจดทะเบียนขอถอน 
หรือละทิ้ง  เม่ือนายทะเบียนได้จําหน่ายออกจากสารบบแล้วให้ดําเนินการทําลายได้ตามระเบียบงาน 
สารบรรณ 

เอกสารอ่ืนนอกจากเอกสารตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนจะทําลายได้ก็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้
อํานาจนายทะเบียนที่จะทําลายเอกสารดังกล่าวได้   

อากรแสตมป์ที่ผนึกอยู่บนเอกสารที่จะทําลายได้ให้ทําลายเสียด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๑๑๔ บรรดาคําขอจดทะเบียนซ่ึงได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น 

ข้อ ๑๑๕ คําขอจดทะเบียนตามข้อ  ๑๑๔  ที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีคําส่ัง 
อย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ดําเนินการตามคําส่ัง 
ของนายทะเบียนให้เสร็จส้ินภายในสองเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  นายทะเบียนจะจําหน่าย 
คําขอจดทะเบียนนั้นออกจากสารบบ 
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ข้อ ๑๑๖ คําขอจดทะเบียนเลิกและอํานาจของผู้ชําระบัญชี  และคําขอจดทะเบียนเสร็จการ
ชําระบัญชีที่ยื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  ผู้ขอจดทะเบียนจะใช้แบบ  ลช. 1   
และแบบ  ลช. 2  ที่แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท  พ.ศ.  ๒๕๔๙  แก้ไขเพิ่มเติม  (ครั้งที่  ๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก็ได้  โดยให้นายทะเบียน
แก้ไขในส่วนอํานาจของผู้ชําระบัญชีให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

บรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

นายทะเบียนกลาง 
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รายละเอียดคําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน 
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2554 

 

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 
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จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช้ทั้ง 3 หน้า)    
 

แบบ ว. 

 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
(2) แบบจองชื่อนิติบุคคล 
(3) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป           
(5) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
(6) กรณีมีคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏจํานวนเงิน
สอดคล้องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคน ดังนี้ 
- สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ 
- เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือ 
- สําเนาหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงินที่นํามาลงหุ้น  

(7) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
(8) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(9) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)    
 

 2 จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 1 
และหน้า 3) 
 
                        

แบบ ว.                เช่นเดียวกับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด 

 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

3 แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน 
- ชื่อห้างหุ้นส่วน 
- ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และ/

หรือสํานักงานสาขา 
- ผู้เป็นหุ้นส่วน 
- หุ้นส่วนผู้จัดการ 
- ข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 
- ตราของห้างหุ้นส่วน 
- รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรจะให้

ประชาชนทราบ 
 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 
ที่มีการแก้ไขรายการ 
และกรณีแก้ไขเพิ่มเติม
ผู้เป็นหุ้นส่วนให้ระบุ
รายการผู้เป็นหุ้นส่วน
ทั้งหมดหลังจากที่มี
การแก้ไขแล้ว) 

- (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
(2) แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อห้างหุ้นส่วน) 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณี

แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่) 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหม่ทุกคน  
(5) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 

(ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่/เพิ่มทุน  โดยนําเงินมาลงหุ้น) 
(6) สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้มิได้ลงลายมือ

ชื่อในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือถึงแก่กรรม) 
(7) สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 
(8) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 
(9) สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(10) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(11) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)    
 

4 แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ 
ของห้างหุ้นส่วน 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 1) 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
(2) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (กรอกเฉพาะข้อ 1 และข้อ 6) 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(4) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)                      
  



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5 ควบห้างหุ้นส่วน แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ห้างหุ้นส่วน 
สามัญนิติบุคคล 
ใช้เฉพาะหน้า 1  
และหน้า 3  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด    
ใช้ทั้ง 3 หน้า) 
 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
(2) แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่) 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของห้างที่ควบเข้ากัน) 
(4) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
(6) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
                                                                                                                         

6 แปรสภาพห้างหุ้นส่วน 
เป็นบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 1 
แต่ไม่ต้องระบุ
รายการผู้เริ่มก่อการ) 
ผนึกอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3  
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
(3) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ    
(4) สําเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ 
(5) สําเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ 
(6) สําเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)  
(7) สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้น – โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน - เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์

ต่าง ๆ (ถ้ามี)   
(8) หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด (ใช้เฉพาะ

หน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์) 
(9) สําเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)  
(10)  สําเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้านซึ่งลงลายมือชื่อโดย  

 กรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน  
 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 
(11)  สําเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
(12)  สําเนาหลักฐานการชําระหนี้ – ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
(13)  หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่าง ๆของห้างหุ้นส่วน  

 ที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน 
(14)  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป  
(15)  สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน 
(16)  สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(17)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  

 

 7 หนังสือบริคณห์สนธิ แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 
ผนึกอากร 200 บาท 

 

แบบ ว. (1) แบบจองชื่อนิติบุคคล 
(2) หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           

              (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน 
(4) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(5) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
 

8 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ก่อนการจัดตั้งบริษัท 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 1) 

แบบ ว. 
(ใช้เฉพาะกรณีแก้ไข
เพิ่มเติม 
วัตถุที่ประสงค์) 

(1) แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท) 
(2) หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เริ่มก่อการทุกคน 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการที่เข้าใหม่ทุกคน (ใช้ในกรณีเพิ่มหรอืเปลี่ยนตัวผู้เริ่มก่อการ) 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(5) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  
 
 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

9 จัดตั้งบริษัท แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.3 
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 

แบบ ก. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
(3) สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
(4) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
(5) สําเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(7) กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจํากัดตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

หรือต่ํากว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏ
จํานวนเงินสอดคล้องกับจํานวนเงินที่ชําระค่าหุ้นแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ดังนี้ 
-  สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ  
-  เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ 
-  สําเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นํามาชําระค่าหุ้น 

(8) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(9) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
(10)  สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน  
(11)  สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
(12)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)  

 

10 หนังสือบริคณห์สนธิ และ 
จัดตั้งบริษัท พร้อมกัน 
ภายในวันเดียวกัน 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 
ผนึกอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3 
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) แบบจองชื่อนิติบุคคล 
(3) หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(เฉพาะการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(4) แบบ บอจ.5 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 (5) สําเนารายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้
ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ 

(6) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
(7) สําเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
(8) สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(9) กรณีมีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจํากัดตั้งแต่ร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

หรือต่ํากว่าร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีสัญชาติไทยส่งหลักฐานแสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งปรากฏ
จํานวนเงินสอดคล้องกับจํานวนเงินที่ชําระค่าหุ้นแล้วของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ดังนี้ 
-  สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสําเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือ  
-  เอกสารที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้น หรือ 
-  สําเนาหลักฐานที่แสดงแหล่งที่มาของเงินที่นํามาชําระค่าหุ้น  

(10)  แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(11)  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
(12)  สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน 
(13)  สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(13) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

11 มติพิเศษให้ 
เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย) 
(3) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(4) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  

 (5)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

12 ควบบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใช้เฉพาะหน้า 1 
แต่ไม่ต้องระบุ
รายการผู้เริ่ม- 
ก่อการ) 
ผนึกอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3 
(ใช้ทั้ง 2 หน้า) 
 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน 
(3) แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม่) 
(4) หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย) 
(5) สําเนาข้อบังคับของบริษัทตั้งใหม่ตามที่ควบเข้ากัน ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
(6) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(7) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ควบเข้ากัน) 
(8) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน  
(9) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(10)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

13 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ภายหลังจัดตั้งบริษัท        

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ว. 
(ใช้เฉพาะกรณี
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่
ประสงค์) 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) แบบจองชื่อนิติบุคคล (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท) 
(3) หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผนึกอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ 
(4) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์) 
(5) หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย) 
(6) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(7) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(8) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

14 ตั้งข้อบังคับใหม่                          
หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) ข้อบังคับใหม่หรือข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผนึกอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ 
(3) หลักฐานให้ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย) 
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปีบัญชี ให้ส่งหลักฐานแล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้  
        1. หนังสือขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี ซึ่งระบุงวดปีบัญชีที่จะเริ่มเปลี่ยนต่อสารวัตรใหญ่บัญชี 
        หรือสารวัตรบัญชี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีเป็นรอบปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่  1  มกราคม 
        สิ้นสุด 31 ธันวาคม  

2. หนังสืออนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีจากกรมสรรพากร หรือธนาคารแห่งประเทศไทย 

แล้วแต่กรณี กรณีเปลี่ยนรอบปีบัญชีต่างไปจาก 1.  
3. หนังสือยืนยันว่าตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไม่เคยดําเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทํางบดุล
กรณีที่บริษัทไม่เคยดําเนินการปิดรอบปีบัญชีเพื่อจัดทํางบดุล  

(5) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(6) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 

15 เพิ่มทุน 
ลดทุน 
กรรมการ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
-   จํานวนหรือชื่อกรรมการ            
     ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท 
-   ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่         
 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ก. 
(ใช้เฉพาะกรณี 
มีกรรมการ 
เข้าใหม่) 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด 
(2) สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้น  (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน) 

- หนังสือรับรองจากธนาคาร  หรือ 
        - สําเนาหลักฐานการรับชําระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(3) หลักฐานการอนุญาตให้ เพิ่มทุน ลดทุน แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมสํานักงานแห่งใหญ่

และ/หรือสํานักงานสาขา จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่ง          
ประเทศไทย หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสํานักงาน         



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     และ/หรือสํานักงานสาขา 
-   ตราของบริษัท 
-   รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควร 

    จะให้ประชาชนทราบ 

 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย แล้วแต่กรณี (ใช้เฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจ เงินทุน หรือหลักทรัพย์ 
หรือเครดิตฟองซิเอร์ หรือธนาคารพาณิชย์ หรือประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย)  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการเข้าใหม่ทุกคน (ใช้ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่) 
(5) สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม) 
(6) คําสั่งศาลให้ล้มละลาย (ใช้เฉพาะกรณีฟื้นฟูกิจการ) 
(7) หนังสือชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติกําหนดสภาพและบุริมสิทธิ์แห่งหุ้นนั้น ๆ ว่าเป็น  

        สถานใดเพียงใด (ใช้เฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ โดย  
        ไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ หรือจดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้กําหนดชนิดของหุ้นไว้) 
 (8)  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
 (9)  สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(10) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(11)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

16 เลิกห้างหุ้นส่วน 

 

 

 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลให้เลิกห้างหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
(2) สําเนาสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่ตกลงหรือให้ความยินยอม

ในการตั้งผู้ชําระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ชําระบัญชี  (ใช้เฉพาะกรณี
ที่ผู้ชําระบัญชีมิใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก)  หรือกําหนดอํานาจของ
ผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อํานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก 

(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป        
(ใช้เฉพาะกรณีสํานักงานของผู้ชําระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบยีนไว้ก่อนเลิก) 

(4) สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 
 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(5) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีทุกคน 
(6) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

17 เลิกบริษัท แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลให้เลิกบริษัท (ถ้ามี)  
(2) สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีมติตั้งผู้ชําระบัญชีหรือกําหนดอํานาจผู้ชําระ  
      บัญชีเป็นอย่างอื่น โดยมีกรรมการผู้มีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก      
      บริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ชําระบัญชีมิใช่กรรมการทุกคนตามที่ 
      จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก หรือกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชีเป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่อํานาจของ 
      กรรมการตามที่จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก 
(3)  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป         
      (ใช้เฉพาะกรณีสํานักงานของผู้ชําระบัญชีมิใช่ที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่ตามที่จดทะเบยีนไว้ก่อนเลิก) 
(4)  สําเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีกรรมการถึงแก่กรรม) 
(5)  สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีทุกคน    
(6)  สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(7)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 
 

18 แก้ไขเพิ่มเติม 
-  อํานาจของผู้ชําระบัญชี 
-  ที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี 
-  ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลกําหนดอํานาจของผู้ชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี (ถ้ามี) 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีที่ตั้งใหม่ทุกคนในกรณีตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชําระบัญชี 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชีและสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป        

(ใช้เฉพาะกรณีแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานของผู้ชําระบัญชี) 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(5) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(6)  หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 



  

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

19 เสร็จการชําระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัท 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.5 แบบ ลช.3 
(พร้อม 
เอกสารแนบท้าย) 

 

(1) แบบ ลช.6 
(2) งบการเงิน ณ วันเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (จะใช้งบการเงิน ณ วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงให้เลิก

ห้างหุ้นส่วนหรือที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษให้เลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทก็ได้) 

(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
(4) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้ชําระบัญชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(5) สําเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
(6)   หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี) 

 

 



 
แบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนกําหนดรูปแบบ 

แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 

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

         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             แบบจองช่ือนิติบุคคล                        
   หนังสือมอบอํานาจ             แบบบริการข้อมูลธุรกิจ                 
        แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
   แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































                                                                       
      

 
 

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว) …………………………………………………………………………………..…โทรศัพท………………………………….....................E-mail …………………………………………...............… 
ที่อยู........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 

 ขาพเจามีความประสงคขอเอกสาร/ขอมูลธุรกิจ เพื่อใชเปนหลักฐานเอกสารประกอบสําหรับ 
 
        

  ศาล         สถาบันการเงิน         หนวยงานราชการ              ทํานิติกรรม             อื่นๆ ระบุ…………………………..…….. 
 

ชื่อนิติบุคคล 
ทะเบียนเลขท่ี 
ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง/คําขอ เลขท่ี    .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

    หนังสือรับรอง      รายการปจจุบัน      รายการทางทะเบียนตามระยะเวลา จํานวน         ฉบับ (ฉบับละ         รายการ) เปนจํานวนเงิน            บาท 
 

หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
(รายการละ 40 บาท) 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
                      (เรื่องละ 100 บาท) 

     1.ช่ือหุนสวนและเงินลงหุน/ช่ือกรรมการ 
     2.ช่ือหุนสวนผูจัดการ/อํานาจกรรมการ 
     3.ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ/ทุนจดทะเบียน/

  /ทุนจดทะเบียน และทนุชําระแลว 
     4.สํานักงานใหญ       สาขา(ถามี) 
     5.วัตถุประสงค 
      6.รายการอื่นที่ใหประชาชนทราบ (ถามี) 

      กรณีจดทะเบียนเลิก 
   7.ช่ือผูชําระบัญชี 
   8.ขอจํากัดอํานาจผูชําระบัญชี 
   9.สํานักงานผูชําระบัญชี 

     1.ช่ือที่ไดรับใบอนุญาต /หนังสอืรับรอง 
     2.ธุรกิจที่ไดรับใบอนญุาต /หนงัสือรับรอง 
     3.สํานักงานใหญ      สาขา(ถามี) 
     4.ผูรับผิดชอบในประเทศไทย 
     5.รายการอื่นๆ 

     

 
 

 

    ใบแทนใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน   ขอใบแทนเนื่องจากใบเดิม      ชํารุด       สูญหาย จํานวน 1 ฉบับ เปนเงิน        บาท 
     ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด/สามญันิติบุคคล/บริษัทจํากัดฉบับละ 100 บาท   บริษัทมหาชนจํากัด ฉบับละ 200 บาท  
     ใบอนญุาตหอการคา/สมาคมการคา ฉบับละ 50 บาท                                                                
     หมายเหตุ  1.ในกรณีใบสําคัญชํารุด ใหแนบพรอมคําขอ    2. กรณีเจาของกิจการไมไดมาดําเนินการดวยตนเอง ตองมีหนังสอืมอบอํานาจจากผูมีอํานาจ 
 

 

 

   รับรองสําเนาเอกสาร  จํานวน         รายการ (รวม                  หนา) เปนจํานวนเงิน            บาท 
 

  

     หนังสือบริคณหสนธิ        ฉบับจัดต้ัง  
                                          ฉบับแกไขลาสุด    
                                          เมื่อ............................ 
     ขอบังคับ 
     ดวงตรา    
     หนังสือนัดประชุม 
     รายงานการประชุม 

 

    งบการเงิน         ประจําป 
                            ณ วันเลิก 
    บัญชีรายช่ือผูถือหุนฉบับยื่นไวลาสุด 
    หรือ 
    อื่นๆ     

      

      เอกสารการประกอบธุรกิจของคนตางดาว  หนาละ 100 บาท 
       เอกสารทางทะเบียน หรือ งบการเงิน ของ 
       หอการคา /สมาคมการคา   ฉบับละ 20 บาท 
      คําขอ 
      อื่นๆ 

 

 

    ตรวจคนเอกสาร           จํานวน          รายการ  เปนจํานวนเงิน        บาท 
     เอกสารทางทะเบียน  รายละ 50 บาท (หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด) 
      งบการเงิน/บัญชีรายช่ือผูถือหุน รายละ 50 บาท (หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคา) 
      การประกอบธุรกิจของคนตางดาว  รายละ 200 บาท               

  เอกสารทางทะเบียนหรืองบการเงินของหอการคา /สมาคมการคา คร้ังละ 5 บาท 
 

 

    ถายขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร  
            ถายขอมูลที่จัดทําจากระบบคอมพิวเตอร      รวม         ระเบียน   เปนจํานวนเงิน                            บาท 

คาบริการคร้ังละ 800 บาท รวมคาบันทึกขอมูลระเบียนละ 0.30 บาท 
ถายโอนขอมูลจากระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมพัฒนาธุรกิจการคาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรของผูขอขอมูล  
      คาธรรมเนียมในการใหบริการติดต้ังโปรแกรมเช่ือมโยงขอมูล                  คร้ังละ       3,000     บาท 
      คาบริการถายโอนขอมูล รายละ 60 บาท       จํานวน                     ราย เปนเงิน                     บาท 
                                                                          รวมเปนเงินท้ังสิ้น                    บาท 

 
 
 

 

 
                  ลงชื่อ                                                              ผูขอ 

                วันที่                    /                  / 

          

                                 ไดรับเอกสาร/ขอมูลธุรกิจแลว 
 

             ลงชื่อ                                                                      ผูรับ 
                วันที่                         /                  / 

 
 

(เอกสารของ หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด งบการเงินของนิติบุคคลตางประเทศ  กิจการรวมคา หนาละ 50 บาท)

           

คําขอที่................................................................. 
แบบ บธ. 1 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
รับวันท่ี.................................................................  

คําขอหนังสือรับรอง/ใบแทนใบสําคัญ/รบัรองสําเนาเอกสาร/ตรวจคน/ถายขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในชอง    ) (       







 

 

 

แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ 
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2554 

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

แบบ ว. 1 
แบบ ว. 2 
แบบ ว. 3 
แบบ ว. 4 
แบบ ว. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 

ของ 
หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 

 

 ทะเบียนเลขที่....................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท  นี้  มี..........................ขอ  ดังนี ้
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1)  ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจดัการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2)  ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3)  เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4)  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให 
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ 
ตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)  ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6)  เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
วัตถุที่ประสงคประกอบพาณิชยกรรม 
 (7)  ประกอบกิจการคาสัตวมีชีวิต เนื้อสัตวชําแหละ เนื้อสัตวแชแข็ง และเนื้อสัตวบรรจุกระปอง 
 (8)  ประกอบกิจการคา ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง มันสําปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต  
ถ่ัว งา ละหุง ปาลมน้ํามัน ปอ ฝาย นุน พืชไร ผลิตภัณฑจากสินคาดังกลาว ครั่ง หนังสัตว เขาสัตว ไม แร ยาง 
ยางดิบ ยางแผน หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือไดมาจากสวนหนึ่งสวนใดของตนยางพารา ของปา สมุนไพร  
และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด 

(9)  ประกอบกิจการคา ผกั ผลไม หนอไม พริกไทย พืชสวน บุหร่ี ยาเสน เครื่องดื่ม น้าํดื่ม น้าํแร 
น้ําผลไม สุรา เบียร อาหารสด อาหารแหง อาหารสําเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระปอง เครื่องกระปอง เครื่องปรุง 
รสอาหาร น้ําซอส น้ําตาล น้ํามันพืช อาหารสัตว และเคร่ืองบริโภคอืน่ 
  

(ลงลายมือชื่อ)............................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                                   ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                         (.........................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)...................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../......................                      (................................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 
   



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่............................................................................ 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี..........................ขอ  ดังนี ้
 
 (10)  ประกอบกิจการคา ผา ผาทอจากใยสังเคราะห ดาย ดายยางยืด เสนใยไนลอน ใยสังเคราะห 
เสนดายยืด เครื่องนุงหม เส้ือผาสําเร็จรูป เครื่องแตงกาย เครื่องประดับกาย ถุงเทา ถุงนอง เครื่องหนัง รองเทา 
กระเปา เครื่องอุปโภคอื่น ส่ิงทอ อุปกรณการเลนกีฬา 
 (11)  ประกอบกิจการคา   เครื่องเคหภัณฑ   เครื่องเรือน   เฟอรนิเจอร   เครื่องแกว   เครื่องครัว  
ตูเย็น  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ  พัดลม  เครื่องดูดอากาศ  หมอหุงขาวไฟฟา  เตารีดไฟฟา 
เครื่องทาํความรอน เครื่องทําความเย็น เตาอบไมโครเวฟ  เครื่องใชไฟฟา อุปกรณไฟฟา รวมทั้งอะไหล 
และอุปกรณของสินคาดังกลาว 
 (12)  ประกอบกิจการคา วัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือใชในการกอสราง เครื่องมือชางทุกประเภท 
สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแตงอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ 
เครื่องสุขภัณฑ  อุปกรณประปา  รวมทั้งอะไหลและอุปกรณของสินคาดังกลาว 

(13)  ประกอบกิจการคา  เครื่องจักร เครื่องยนต เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องกําเนิด 
ไฟฟา เครื่องสูบน้ํา เครื่องบําบัดน้ําเสีย และเครื่องกําจัดขยะ 
 (14)  ประกอบกิจการคา  น้ํามันเชื้อเพลิง  ถานหิน  ผลิตภัณฑอยางอ่ืนที่กอใหเกิดพลังงานและสถานี 
บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
 (15)  ประกอบกิจการคา  ยา  ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องมือแพทย เครื่องมือเคร่ืองใช 
ทางวิทยาศาสตร ปุย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตวทุกชนิด 
 (16)  ประกอบกิจการคาเครื่องสําอาง อุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชเสริมความงาม 
 (17)  ประกอบกิจการคา กระดาษ เคร่ืองเขียน แบบเรียน แบบพิมพ หนังสือ อุปกรณการเรียนการสอน 
อุปกรณการถายภาพและภาพยนตร เครื่องคาํนวณ  เครื่องพิมพ  อุปกรณการพิมพ  ส่ิงพิมพ  หนังสือพิมพ 
ตูเก็บเอกสาร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือส่ือสาร คอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณและอะไหลของสินคาดังกลาว 
 
 
 
  

(ลงลายมือชื่อ).............................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                 ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                                (...................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)............................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                           (...........................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 
   



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่........................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี.............................ขอ  ดังนี ้
 
 (18)  ประกอบกิจการคา ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอ่ืน รวมทั้งวัตถุทําเทียมสิ่งดังกลาว 
 (19)  ประกอบกิจการคา เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือส่ิงอ่ืนซึ่งมีลักษณะคลายคลงึกันทั้งที่อยูในสภาพ         
วัตถุดบิหรือสําเร็จรูป 
 (20)  ประกอบกิจการคา  ยางเทียม  ส่ิงทําเทียม วัตถุหรือสินคาดังกลาวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร 

(21)  ส่ังเขามาจําหนายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ   ซึ่งสินคาตามที่กําหนดไวใน 
วัตถุที่ประสงค 

(22)  ทําการประมูลเพ่ือขายสินคาตามวัตถุที่ประสงคใหแกบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สวนราชการ     
และองคการของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                       ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                            (..................................................................................) 
 

แบบ ว.1

หนา....................ของจํานวน......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)..............................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                        (..............................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 



                                    รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่....................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี..............................ขอ  ดังนี ้
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1)  ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์  ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช  และจัดการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2)  ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3)  เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท  เวนแตในธุรกิจประกนัภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4)  กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงิน 
หรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน  
หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)  ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6)  เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
วัตถุที่ประสงคประกอบธุรกิจบริการ 
 (7)  ประกอบกิจการรบัเหมากอสรางอาคาร  อาคารพาณิชย  อาคารที่พักอาศัย  สถานที่ทําการ  ถนน 
สะพาน เข่ือน อุโมงค และงานกอสรางอยางอ่ืนทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท 
 (8)  ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร ไนทคลับ  

(9)  ประกอบกิจการขนสงและขนถายสนิคา และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ  ทั้งภายใน          

ประเทศและระหวางประเทศ รวมทั้งรับบริการนาํของออกจากทาเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวาง 
การขนสงทุกชนิด 
 (10)  ประกอบกิจการนําเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เก่ียวของกับการนําเที่ยวทุกชนิด 

 
  
 

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                         ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                                (................................................................................) 
 
หนา....................ของจํานวน.......................หนา       (ลงลายมือชื่อ)......................................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../..................                     (.....................................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.2 



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่........................................................................ 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี....................................ขอ  ดังนี ้
 
 (11)  ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จดัพิมพและเผยแพรสถิติ ขอมูลในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลในการดําเนนิธุรกิจ 
 (12)  ประกอบกิจการบริการทางดานกฎหมาย  ทางบัญชี  ทางวิศวกรรม  ทางสถาปตยกรรม  รวมทั้ง 
กิจการโฆษณา 
 (13)  ประกอบธุรกิจบริการรับค้ําประกันหนี้สิน  ความรับผิด  และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น              

รวมทั้งรับบริการค้ําประกันบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศหรือเดินทางออกไปตางประเทศตามกฎหมาย            

วาดวยคนเขาเมือง  กฎหมายวาดวยภาษีอากร และกฎหมายอื่น 
(14)  ประกอบธุรกิจบริการรับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําปญหาเกี่ยวกับดานบริหารงานพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม  รวมทั้งปญหาการผลิต การตลาดและจัดจําหนาย 
 (15)  ประกอบธุรกิจบริการรับเปนผูจัดการและดูแลผลประโยชน  เก็บผลประโยชนและจัดการทรัพยสิน 
ใหบุคคลอื่น 
 (16)  ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน  สถานพยาบาล  รับรักษาคนไขและผูปวยเจ็บ  รับทาํการ 
ฝกสอนและอบรมทางดานวิชาการเกี่ยวกับการแพทย การอนามัย 
 (17)  ประกอบกิจการจัดสรางและจัดจําหนายภาพยนตร โรงภาพยนตร และโรงมหรสพอื่น สถานพัก 
ตากอากาศ สนามกีฬา สระวายน้าํ โบวล่ิง 
 (18) ประกอบกิจการใหบริการซอมแซม  บํารุงรักษา  ตรวจสอบ อัดฉีด พนน้ํายากันสนิมสําหรับ 
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแกไขอุปกรณ ปองกันวินาศภัยทุกประเภท 
 
 

 
 

  
 
 

(ลงลายมือชื่อ)..................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                      ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                             (.................................................................................) 
 
หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)........................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                        (........................................................) 
 

 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.2 



 
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 

ของ 
หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 

 

ทะเบียนเลขที่..................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี................................ขอ  ดังนี ้
 
 (19)  ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผา ตัดผม แตงผม เสริมสวย 
 (20)  ประกอบกิจการรับจางถายรูป ลาง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร 
 (21)  ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด 

(22)  ประกอบกิจการประมูลเพ่ือรับจางทําของ  ตามวัตถุที่ประสงคทั้งหมด  ใหแกบุคคล  คณะบุคคล 
นิติบุคคล สวนราชการ และองคการของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

(ลงลายมือชื่อ)........................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                            ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                          (........................................................................................) 
 
หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)..........................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                        (..........................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.2 



 
   

รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่...................................................................... 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี.......................................ขอ  ดังนี ้
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1)   ซื้อ จดัหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2)   ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3)   เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4)   กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให 
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)   ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6)   เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
วัตถุที่ประสงคประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
 (7)   ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ํามันพืช โรงสี โรงงานน้ําตาล โรงน้ําแข็ง โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป 
โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานสุรา โรงงานบุหร่ี 
 (8)   ประกอบกิจการโรงงานปนดาย โรงงานทอผา โรงงานยอมและพิมพลวดลายผา โรงงานกระสอบ    
โรงงานอัดปอ 

(9)   ประกอบกิจการโรงงานไสไมและอบไม โรงเลื่อย โรงงานผลิตบานประตแูละหนาตาง 
(10) ประกอบกิจการโรงงานกระดาษ โรงพิมพ รับพิมพหนังสือ พิมพหนังสือจําหนายและออกหนังสือ 

พิมพ 
 

  
 

(ลงลายมือชื่อ).......................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                           ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                        (......................................................................................) 
 
หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ).......................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                        (.......................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.3 





 
รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 

ของ 
หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 

 

ทะเบียนเลขที่........................................................................ 
 
 

  วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี..........................ขอ  ดังนี ้
 
วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
 (1)   ซื้อ จดัหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดยประการอื่น 
ซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
 (2)   ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
 (3)   เปนนายหนา ตัวแทน ตัวแทนคาตางในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เวนแตในธุรกิจประกันภัย 
การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 

(4)   กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให 
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ 
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
 (5)   ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแตงตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 (6)   เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
วัตถุที่ประสงคประกอบเกษตรกรรม 
 (7)   ประกอบกิจการทํานา  ทาํสวน  ทําไร 
 (8)   ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว 

(9)   ประกอบกิจการปาไม  การทําไม  และปลูกสวนปา 
(10) ประกอบกิจการประมง 
 
 

 
 

  
 

(ลงลายมือชื่อ).......................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 
                           ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 

                         (.....................................................................................) 
 
หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)..............................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                      (............................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.4



รายละเอียดวัตถุที่ประสงค 
ของ 

หางหุนสวน/บริษัท ................................................................................................. 
 

ทะเบียนเลขที่........................................................................... 
 

   วัตถุที่ประสงคของ หางหุนสวน/บริษัท นี้ มี...................................ขอ  ดังนี ้
 

วัตถุที่ประสงคทั่วไป 
  (1)   ซื้อ จดัหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช และจัดการโดย 
ประการอื่นซึ่งทรัพยสินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น 
  (2)   ขาย โอน จํานอง จาํนาํ แลกเปล่ียน และจําหนายทรัพยสินโดยประการอื่น 
  (3)   กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให  
กูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน  
และสลักหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอ่ืน  เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ 
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
  (4)   เขาเปนหุนสวนจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด เปนผูถือหุนในบริษัทจํากัด  
และบริษัทมหาชนจํากัด 
 

วัตถุที่ประสงคประกอบธุรกิจสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
  (5)  ประกอบกิจการใหบริการดานการบริหาร หรือดานเทคนิคแกวิสาหกิจในเครือ หรือ 
สาขาของตนไมวาจะตั้งอยูในประเทศไทยหรือในตางประเทศ 
      (6)  ประกอบกิจการใหบริการสนับสนุนในเรื่องดังตอไปนี้ แกวิสาหกิจในเครือ หรือ 
สาขาของตนไมวาจะตั้งอยูในประเทศไทยหรือในตางประเทศ 
   ก.  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ 
   ข.  การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน 
   ค.  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
   ง.  การสนับสนุนดานเทคนิค 
   จ.  การสงเสริมดานการตลาดและการขาย 
   ฉ.  การบริหารดานงานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค 
   ช.  การใหคําปรึกษาดานการเงิน 
   ซ.  การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน 
   ฌ.  การจัดการและควบคุมสินเชื่อ 

 
(ลงลายมือชื่อ)....................................................................................หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูขอจดทะเบียน 

       ผูเริ่มกอการผูขอจดทะเบียน 
                          (..................................................................................) 
                                       
หนา....................ของจํานวน.......................หนา         (ลงลายมือชื่อ)........................................................นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอที่.................../.................                         (......................................................) 
 

กรณีวัตถุประสงคสําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดใหตองขออนุญาต นิติบุคคลตองขออนุญาตใหถูกตองตามกฎหมายที่เก่ียวของในการประกอบกิจการนั้น 

แบบ ว.5
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