ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. ๒๕๕8
__________________________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการจดทะเบี ย นห้ า งหุ้ น ส่ ว นและ
บริษัทจํากัด เพื่อให้มีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจนําเที่ยว มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง จัดตั้งสํานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558
ข้อ 3 บรรดาคําสั่ง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๘ แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓๘ ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีคําหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์
ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต
(๒) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้อง
(๓) ชื่อประเทศ กรณีใช้ชื่อประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายชื่อ
(๔) ชื่อที่อาจก่อให้เกิดสําคัญผิดว่ารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของ
หรือผู้ดําเนินการ
(๕) ชื่อซึ่งมีคําว่า “บริษัทมหาชนจํากัด” “บริษัทจํากัด(มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการค้า”
หรือ“หอการค้า” หรือชื่อที่คล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับคําเช่นว่านั้น
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(๖) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทําให้เข้าใจได้ว่าประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิ ชย์ ธุร กิ จ เงิ นทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรัพ ย์ ธุ ร กิ จ เครดิ ต ฟองซิเ อร์ ธุ ร กิ จ ข้อ มู ล เครดิ ต ธุ ร กิ จ ขายตรง
ธุรกิจตลาดแบบตรง ธุรกิจนําเที่ยว กิจการประกันภัย กิจการจัดหางาน และกิจการคลังสินค้า หรือชื่อที่มีคําใด
คําหนึ่งที่ กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ และที่จะกําหนดขึ้ นในภายหลังประกอบชื่อ เว้นแต่จะได้ แสดงหลักฐาน
ความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวได้จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
คําว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือคําในภาษาต่างประเทศ
ที่ มี ค วามหมายอย่ า งเดี ย วกั น เว้ น แต่ จ ะได้ แ สดงหลั ก ฐานความเห็ น ชอบให้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วได้
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
(๗) ชื่ อ ที่ เ ป็ น การสลั บ ชื่ อ ระหว่ า งห้ า งหุ้ น ส่ ว นกั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว น ห้ า งหุ้ น ส่ ว นกั บ บริ ษั ท หรื อ
บริษัทกับบริษัท
(๘) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อห้างหุ้นส่วน หรือชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิ
หรื อ ชื่ อ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ ยื่ น ขอจดทะเบี ย น หรื อ นายทะเบี ย นได้ รั บ จดทะเบี ย นไว้ ก่ อ นแล้ ว ซึ่ ง อาจทํ า ให้ เ กิ ด
ความหลงผิดได้ เว้นแต่
(๘.๑) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแล้ว หรือ
(๘.๒) ชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแล้ว หรือ
(๘.๓) ชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏข้อความ
ว่ า ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การทุ ก คนตกลงให้ ห นั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ฉ บั บ นั้ น สิ้ น ผล และไม่ มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
ภายในสิบปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
(๙) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัดที่นายทะเบียน
ขีดชื่อออกจากทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อ
(๑๐) ชื่อซึ่งมีเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตัวเลขโรมัน
(๑๑) ชื่อ คํา หรือข้อความที่ไม่สามารถใช้เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบนี้
(๑๒) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๑๓) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมาย หรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย
(๑๔) ชื่อที่ใช้คํา หรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย
ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ขอจองในระบบการจองชื่อ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๘ (๑) - (๑๑)
ก่อนจองชื่อ ยกเว้นกรณีตามข้อ ๓๘ (๑๒) - (๑๔) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ตรวจพิจารณา
กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใช้ชื่อซึ่งพ้องกับชื่อในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นซึ่งได้จดทะเบียน
ไว้ แ ล้ ว หรือพ้ องกั บ ชื่ อห้ างหุ้ นส่ว น หรื อบริ ษัท อื่ นซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นไว้แ ล้ ว หรือคล้า ยคลึงกั บชื่อ เช่น ว่ านั้ น
จนอาจทําให้เกิดความหลงผิดได้ จะต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕
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ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ ๔4 แห่งระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔๔ วัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ขั ด ต่ อ กฎหมาย ความสงบเรี ย บร้ อ ย หรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน หรื อ ขั ด ต่ อ
รัฐประศาสโนบาย
(๒) ใช้คําหรือข้อความที่มีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่กําหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน
(๓) ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(๔) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า
กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) กิจการจัดหางาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวจากกรมการจัดหางาน
(6) กิ จ การนายหน้ า ตั ว แทน และตั ว แทนค้ า ต่ า งในธุ ร กิ จ ต่ า งๆ เว้ น แต่ จ ะได้ ร ะบุ ว่ า
ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
(7) กิจการเกี่ยวกับการรับจํานองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”
(8) กิจการนายหน้าประกันภัย เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(9) กิจการแชร์
(๑0) กิจการซื้อขายสินค้ าล่ วงหน้า (คอมโมดิตี้) เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(11) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา
เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว”
(12) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(13) ธุรกิจนําเที่ยว เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากกรมการท่องเที่ยว
ข้อ 6 ให้ยกเลิก แบบ ว. 2 แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย
การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ แบบ ว. 2 แนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้ อ 7 แบบ ว.2 ซึ่ง ได้ ยื่ น เป็น เอกสารประกอบรายการจดทะเบีย นไว้ ก่อ นวั นที่ ร ะเบี ย บนี้
ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะยื่นคําขอจดทะเบียนนั้น
ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558
ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นายทะเบียนกลาง

แบบรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
แนบท้ายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทกลาง
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษทั (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2558
---------------------------------แบบ ว. 2

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทีป่ ระสงค์
ของ
ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.่ ......................................................................

วัตถุท่ปี ระสงค์ของ ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั นี้ มี..........................ข้ อ ดังนี้
วัตถุทีป่ ระสงค์ทวั ่ ไป
(1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สนิ ใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สนิ นั้น
(2) ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหน่ายทรัพย์สนิ โดยประการอื่น
(3) เป็ นนายหน้ า ตัวแทน ตัวแทนค้ าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้ นแต่ในธุรกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้ สมาคม และการค้ าหลักทรัพย์
(4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิตบิ ุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้ ก้ ูยืมเงิน
หรือให้ เครดิตด้ วยวิธกี ารอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่กต็ าม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัว๋ เงิน
หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อย่างอื่น เว้ นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(5) ทําการจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(6) เข้ าเป็ นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด เป็ นผู้ถอื หุ้นในบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชน
จํากัด
วัตถุทีป่ ระสงค์ประกอบธุรกิจบริการ
(7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้ างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทาํ การ ถนน
สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้ างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท
(8) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
(9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางนํา้ ทางอากาศ ทั้งภายใน
ประเทศและระหว่ างประเทศ รวมทั้งรั บบริ การนําของออกจากท่าเรื อตามพิ ธีศุลกากร และการจัดระวาง
การขนส่งทุกชนิด

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน
(................................................................................)

หน้ า....................ของจํานวน.......................หน้ า
เอกสารประกอบคําขอที่.................../..................

(ลงลายมือชื่อ)......................................................................นายทะเบียน
(.....................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สาํ หรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขออนุ ญาต นิติบุคคลต้องขออนุ ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการประกอบกิจการนั้น

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทีป่ ระสงค์
ของ
ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.่ ......................................................................

วัตถุท่ปี ระสงค์ของ ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั นี้ มี..........................ข้ อ ดังนี้
(10) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทํา จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้ อมูลในทางเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดําเนินธุรกิจ
(11) ประกอบกิจการบริการทางด้ านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้ง
กิจการโฆษณา
(12) ประกอบธุรกิจบริการรับคํา้ ประกันหนี้สนิ ความรับผิด และการปฏิบตั ิตามสัญญาของบุคคลอื่น
รวมทั้งรับบริการคํา้ ประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
(13) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นที่ปรึกษาและให้ คาํ แนะนําปัญหาเกี่ยวกับด้ านบริหารงานพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจําหน่าย
(14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็ นผู้จดั การและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สนิ
ให้ บุคคลอื่น
(15) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รับทําการ
ฝึ กสอนและอบรมทางด้ านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
(16) ประกอบกิจการจัดสร้ างและจัดจําหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก
ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายนํา้ โบว์ล่ิง
(17) ประกอบกิจการให้ บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นนํา้ ยากันสนิมสําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ ไขอุปกรณ์ ป้ องกันวินาศภัยทุกประเภท

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน
(................................................................................)

หน้ า....................ของจํานวน.......................หน้ า
เอกสารประกอบคําขอที่.................../..................

(ลงลายมือชื่อ)......................................................................นายทะเบียน
(.....................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สําหรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขออนุ ญาต นิติบุคคลต้องขออนุ ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการประกอบกิจการนั้น

แบบ ว.2
รายละเอียดวัตถุทีป่ ระสงค์
ของ
ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั .................................................................................................
ทะเบียนเลขที.่ ......................................................................

วัตถุท่ปี ระสงค์ของ ห้างหุน้ ส่วน/บริษทั นี้ มี..........................ข้ อ ดังนี้
(18) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้ า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
(19) ประกอบกิจการรับจ้ างถ่ายรูป ล้ าง อัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
(20) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
(21) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้ างทําของ ตามวัตถุท่ปี ระสงค์ท้งั หมด ให้ แก่บุคคล คณะบุคคล
นิตบิ ุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(ลงลายมือชื่อ)...................................................................................หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้ขอจดทะเบียน
ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน
(................................................................................)

หน้ า....................ของจํานวน.......................หน้ า
เอกสารประกอบคําขอที่.................../..................

(ลงลายมือชื่อ)......................................................................นายทะเบียน
(.....................................................................)

กรณีวตั ถุประสงค์สาํ หรับประกอบธุรกิจบางกิจการที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งขออนุ ญาต นิติบุคคลต้องขออนุ ญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกีย่ วข้องในการประกอบกิจการนั้น

