
 

 

ระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง 
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท 

พ.ศ. ๒๕61 
 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วย

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้ง
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน  และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลาง
จึงออกระเบียบดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕61 เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  
(๑) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท พ.ศ. ๒๕54  
(๒) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕๕4  
(๓) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕๕4  
(4) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. ๒๕๕5  
(5) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕๕5  
(6) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. ๒๕๕6  
(7) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. ๒๕๕7  
(8) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕๕7  
(9) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ

บริษัท (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. ๒๕๕7  



 

 

(10) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. ๒๕๕7  

(11) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. ๒๕๕8  

(12) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. ๒๕๕9  

(13) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. ๒๕59  

(14) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. ๒๕60  

(15) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 15) พ.ศ. ๒๕60  

(16) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 16) พ.ศ. ๒๕61  

(17) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 17) พ.ศ. ๒๕61  

(18) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท (ฉบับท่ี 18) พ.ศ. ๒๕61  

บรรดาค าส่ัง ประกาศ และระเบียบอื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี  หรือซ่ึง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

---------------------------- 
ส่วนท่ี ๑ 
หลักท่ัวไป 

--------------------------- 
ข้อ ๔ ค าขอจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนจะรับจดทะเบียนให้ไม่ได้  
(๑) ผู้เร่ิมก่อการ กรรมการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้ช าระบัญชีเป็นนิติบุคคล    
(๒) ผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เร่ิมก่อการ กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี  มอบอ านาจ

ให้ผู้อื่นเป็นผู้ลงลายมือช่ือแทนในค าขอจดทะเบียนหรือเอกสารประกอบ  
 
 



 

 

ข้อ ๕ การแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมค าหรือข้อความในค าขอจดทะเบียน รายการจด
ทะเบียน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนใดๆ ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เร่ิมก่อการ กรรมการ  ผู้ช าระบัญชี ซ่ึง
เป็นผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยหนังสือมอบอ านาจได้ให้อ านาจไว้ เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือก ากับการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติม 

การแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมค าหรือข้อความในหนังสือมอบอ านาจ  จะต้องให้ผู้มอบ
อ านาจท่ีลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมน้ัน 

ข้อ ๖ การส่งค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบระหว่างส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท ให้กระท าโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือโดยส่งทางไปรษณีย์ 

ข้อ ๗ ค าขอจดทะเบียนท่ีไม่ได้ ย่ืนภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนดเพราะมีพฤติการณ์ ท่ี
จ าเป็น  อันมิได้เกิดจากความผิด ของผู้มีหน้าท่ีต้องจดทะเบียน ถ้าผู้น้ันมีหนังสือขอขยายเวลาโดยแจ้ ง
พฤติการณ์ท่ีจ าเป็นต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพฤติการณ์เช่นว่าน้ันส้ินสุดลง นายทะเบียนอาจ
ขยายเวลาให้อีกไม่เกินหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีขอขยายเวลา 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนเห็นว่าควรขยายเวลาเกินกว่าท่ีก าหนดตามวรรคหน่ึง ให้ส่งเร่ืองให้
นายทะเบียนกลางพิจารณาส่ังการ  

ข้อ ๘ การย่ืนขอจดทะเบียนภายหลังเวลาท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องจดทะเบียนตั้งแต่หน่ึง
ปีข้ึนไป นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้ท าหนังสือยืนยันว่ามติของท่ีประชุมท่ีย่ืนขอจด
ทะเบียนน้ันยังไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่ประการใดด้วย  

ส่วนท่ี ๒  
กำรพิจำรณำค ำขอจดทะเบียน 

----------------------- 
ข้อ ๙ เมื่อมีการย่ืนค าขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

ตามท่ีได้รับมอบหมายสามารถตรวจพิจารณาส่ังการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เองท้ังห มด  
                         ค าขอจดทะเบียนมีปัญหาข้อเท็จจริง ปัญหาข้อกฎหมาย  หรือมีการคัดค้านการขอจด
ทะเบียน นายทะเบียนสามารถตรวจพิจารณาส่ังการรับจดทะเบียนหรือปฏิเสธการจดทะเบียนได้เอง  และเมื่อ
ด าเนินการแล้วให้รายงานตามแบบรายงานท่ีก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบี ยนกลางหรือผู้ท่ีนาย
ทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้พิจารณาส่ังการ 

ค าขอ จดทะเบียนใดท่ีนายทะเบียนไม่อาจพิจารณาส่ังการได้  ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และท าความเห็นแสดงเหตุผล เสนอตามล าดับช้ันถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ท่ีนายทะเบียนกลาง
มอบหมายเพื่อวินิจฉัยส่ังการ  

ข้อ ๑๐ ในกรณีค าขอจดทะเบียนใดมิได้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบน้ี  แต่นาย
ทะเบียนเห็นว่าควรรับจดทะเบียนได้ ให้นายทะเบียนด าเนินการตามข้อ ๙ วรรคสามโดยอนุโลม  

 



 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีมี เหตุผลสมควร  การพิ จารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียน
หรือพยานหลักฐานท่ีผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องย่ืนเป็นหลักฐานเท่าน้ัน 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการ
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้าผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานท่ีก าหนดแนบท้าย
ระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ท่ีนายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต   

ส่วนท่ี ๓  
วิธีปฏิบัติของนำยทะเบียน  
---------------------------  

ข้อ ๑๒ ค าขอท่ีรับจดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่านายทะเบียนได้จดทะเบียน
ไป โดยมีข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคัญไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียน ให้นายทะเบียนท่ี
รับจดทะเบียนสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และท าความเห็นเสนอตามล าดับช้ันถึงนายทะเบียนกลางหรือผู้ท่ี 
นายทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

กรณีผิดเล็กน้อยซ่ึงไม่ใช่สาระส าคัญ ให้นายทะเบียนแก้ไขหรือเรียกให้ผู้ขอจดทะเบียนมา
ด าเนินการแก้ไข 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง หากนายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียนไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในส านักงานน้ันหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้นายทะเบียนท่ีเป็นหัวหน้าส านักงานเป็นผู้ด าเนินการ  

ข้อ ๑๓ ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัดท่ีอยู่ระหว่างการตรวจการงาน ให้
นายทะเบียนพิจารณาค าขอจดทะเบียนต่อไปได้ และเมื่อ รับจดทะเบียนแล้วให้แจ้งกองธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันรับจดทะเบียน  

ข้อ ๑๔ เมื่อรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนแล้ว  ให้นายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายปฏิบัติดังน้ี 

(๑) บันทึกข้อมูลและภาพค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์
โดยทันที 

(๒) ออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนและรับรองส าเนาเอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์  
ข้อ ๑๕ การรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๔ แล้ว หากแฟ้ม

ทะเบียนส าหรับจัดเก็บค าขอมิได้อ ยู่ในความรับผิดชอบ ให้จัดส่งค าขอและเอกสารประกอบน้ันไปยังหน่วยงาน
ท่ีเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนภายในวันท าการถัดจากวันท่ีรับจดทะเบียน 

ข้อ ๑๖ เมื่อได้รับจดทะเบียนย้ายส านักงานแห่งใหญ่ข้ามเขตจังหวัด ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
 
 



 

 

(๑) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครให้ส านักงานท่ีรับจดทะเบียนหรือหน่วยงานท่ี
เก็บรักษาแฟ้มทะเบียนด าเนินการโอนแฟ้มทะเบียนโดยส่งต้นฉบับค าขอและเอกสารประกอบไปยังส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทย้ายส านักงานแห่งใหญ่ไปตั้งอยู่ให้เสร็จส้ินภายในสามวันท าการ
นับแต่วันท่ีรับจดทะเบียนหรือวันท่ีได้รับค าขอและเอกสารประกอบตามข้อ  ๑๕ แล้วแต่กรณี 

(๒) กรณีรับจดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครให้ด าเนินการโอนแฟ้ม
ทะเบียนโดยส่งต้นฉบับค าขอและเอกสารประกอบไปยังส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ีห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทย้ายส านักงานไปตั้งอยู่ให้เสร็จส้ินภายในสามวันท าการ นับแต่วันท่ีรับจดทะเบียน  

ข้อ ๑๗ ในกรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้จดทะเบียนเลิกแล้ว ห้ามมิให้นายทะเบียนรับ
ส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้นหรือรับจดทะเบียนใด ๆ เว้นแต่จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมรายการจดทะเบียนเลิก 
หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี 

 ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีถูกนายทะเบียนขีดช่ือออกจากทะเบียนแล้วไม่ว่าก่อนหรือหลัง
ระเบียบน้ีใช้บังคับเป็นอันส้ินสภาพนิติบุคคลลง ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนใด ๆ หรือรับส าเนาบัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้น  

ส่วนท่ี ๔  
แบบพิมพ์และเอกสำรท่ีใช้ในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท  

---------------------------  
ข้อ ๑๘ ค าขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และ

เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท ให้ท าตามแบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนก าหนดรูปแบบ
แนบท้ายระเบียบ 

 การย่ืนค าขอจดทะเบียนให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบจ านวนหน่ึงชุดตาม
ประเภทการจดทะเบียนแนบท้ายระเบียบน้ี 

 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ท่ีจะจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะจัดพิมพ์ข้ึนโดยใช้แบบ ว. 
หรือใช้แบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ แบบใดแบบหน่ึงท่ีก าหนดไว้แนบท้ายระเบียบน้ีก็ได้ แต่จะเพิ่มเติม หรือแก้ไข 
หรือเปล่ียนแปลงค าหรือข้อความในแบบ ว.๑ - แบบ ว.๕ ไม่ได้ หากประสงค์จะก าหนดรายละเอียดวัตถุท่ี
ประสงค์เพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงค าหรือข้อความให้แตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้ในแบบ ว.๑ - แบบ 
ว.๕ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องจัดพิมพ์ข้ึนโดยใช้แบบ ว. 

ข้อ ๑๙ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารท่ีใช้ในการจด
ทะเบียน ให้พิมพ์ด้วยเคร่ืองพิมพ์ดีดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๒๐ เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้จัดท าค าแปลเป็น
ภาษาไทยและให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องของค าแปลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ข้อ ๒๑ ส าเนาเอกสารท่ีย่ืนต่อนายทะเบียนต้องชัดเจนและต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่าง
น้อยหน่ึงคนลงลายมือ ช่ือรับรองความถูกต้อง เว้นแต่ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นหุ้นส่วน                   



 

 

ผู้เร่ิมก่อการ กรรมการ หรือผู้รับรองลายมือช่ือ ผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือหลักฐานดังกล่าวหรือ
ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 

ข้อ ๒๒ ในการติดต่อราชการเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้เร่ิมก่อการ
กรรมการ ผู้ช าระบัญชี ผู้รับมอบอ านาจ หรือผู้เก่ียวข้องอื่นแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
ทุกคร้ัง 

บัตรประจ าตัว ให้หมายถึง บัตรประจ าตัวประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ บัตร
ประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นท่ีใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมาย ท้ังน้ี หลักฐานข้างต้นต้องเป็น
หลักฐานท่ียังไม่หมดอายุ 

ส าหรับผู้เยาว์ซ่ึงยังไม่ถึงเกณฑ์มีบัตรประจ าตัวประชาชน  ให้แสดงบัตรประจ าตัวนักเรียน
ท่ียังไม่หมดอายุและส าเนาทะเบียนบ้าน 

ข้อ ๒๓ การติดต่อราชการด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือเก่ียวกับการจดทะเบียน  การ
คัดค้านการจดทะเบียน การอุทธรณ์ค าส่ังนายทะเบียน การขอให้เพิกถอนการจดทะเบียน  หรือการช้ีแจง
เพิ่มเติม ให้กระท าโดยผู้ขอจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เร่ิมก่อการ  กรรมการ ผู้ถือ หุ้น ผู้ช าระบัญชี หรือผู้มี
อ านาจท าการแทนนิติบุคคล หรือคู่กรณี 

ในกรณีบุคคลดังกล่าวมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ติดต่อหรือเป็นผู้ลงช่ือในหนังสือ  ให้ส่ง
หนังสือมอบอ านาจด้วย 

ส่วนท่ี ๕ 
กำรจองช่ือนิติบุคคล กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 

-----------------------  
ข้อ ๒๔ การจองช่ือนิติบุคคลเพื่อขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้

เร่ิมก่อการ หรือกรรมการ เป็นผู้ขอจองช่ือ 
ส าหรับกรณีการย่ืนค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกัน

ภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ขอจองช่ือก็ได้ 
ข้อ ๒๕ ในการจองช่ือนิติบุคคล ช่ือท่ีขอจองต้องเป็นภาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงต้องมี

ความหมายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกับช่ือภาษาไทย 
กรณีท่ีจะขอใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในวรรคแรก ให้ใช้แบบขอใช้

ช่ือนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ ย่ืนประกอบค าขอจดทะเบียนด้วย 
ข้อ ๒๖ ช่ือนิติบุคคลท่ีจองได้แล้ว จะใช้จดทะเบียนนิติบุคคลใดก็ได้ แต่จะต้องใช้ย่ืนขอจด

ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีจองช่ือได้ 
หากวันครบก าหนดสามสิบวันเป็นวันหยุดท าการ ให้นับวันเร่ิมท าการใหม่วันแรกเป็นวัน

ครบก าหนดสามสิบวัน 



 

 

ข้อ 271 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนท่ีส่วนจดทะเบียนกลาง หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต        
แห่งใดแห่งหน่ึง ยกเว้นการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการหลักทรัพย์ 
ให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนท่ีส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง 

การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ย่ืน
ค าขอจดทะเบียนท่ีส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดซ่ึงห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันมีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่  

ส่วนท่ี ๖ 
กำรจองช่ือนิติบุคคล กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัททำงอินเทอร์เน็ต 

----------------------- 
ข้อ ๒๘ ผู้ท่ีขอจองช่ือนิติบุคคล ต้องกรอกแบบจองช่ือนิติบุคคลท่ีเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เมื่อจองช่ือนิติบุคคลได้ ให้ผู้ขอจองช่ือส่ังพิมพ์ (Print out) ใบแจ้งผลการจองช่ือนิติบุคคล 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 
ข้อ ๒๙2 (ยกเลิก)  
 

ส่วนท่ี ๗  
กำรขอหนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียน  

หรือกำรขอตรวจ ขอส ำเนำหรือขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมท้ังค ำรับรอง  
-----------------------  

ข้อ ๓๐ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอตรวจ ขอส าเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วหรือ
เอกสารอื่นท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ขอย่ืนค าขอตามแบบท่ีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดและ
ช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

สารบัญจากแฟ้มทะเบียนจะให้บริการได้เฉพาะการขอตรวจเอกสาร 
ข้อ ๓๑ หนังสือ รับรองข้อความในทะเบียน ให้หมายความรวมถึงหนังสือรับรองช่วงด้วย

ท้ังน้ี แบบหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์และเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายระเบียบ 
หนังสือรับรองช่วง หมายถึง หนังสือรับรองรายการทางทะเบียนรายการใดรายการหน่ึง

หรือหลายรายการในแต่ละช่วงเวลาท่ีรับจดทะเบียน 

                                                                    
1 แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 
2

 ยกเลิกโดยระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ๒๕62 



 

 

ผู้ท่ีประสงค์จะขอหนังสือรับรองช่วง ให้แจ้งช่วงเวลาท่ีจะขอไว้ในค าขอ หากผู้ขอไม่ทราบ
ช่วงเวลาท่ีจะขอ ให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือนายทะเบียนท่ีจะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร  

การอ อกหนังสือ รับรอ งช่วง  รายการใด รายการหน่ึงหากมีหลายช่วงให้ เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแต่ละรายการช่วงละส่ีสิบบาท 

การขอหนังสือรับรองช่วง ให้ย่ืนค าขอได้ท่ีส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ัวราชอาณาจักร 
ข้อ ๓๒ ในการขอส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองให้ผู้ขอแจ้งไว้ในค าขอว่า

จะขอส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารฉบับใด  หากผู้ขอไม่ทราบให้เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือนายทะเบียนท่ี
จะต้องให้บริการในการตรวจค้นเอกสาร 

ห้ามมิให้ออกส าเนาเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองส าเนาเอกสารท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ 
เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การ
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว ส าเนาหนังสือเดินทาง ส าเนาเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางส าเนาใบรับค าขอมีบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาเอกสารท่ีใช้แทนบัตรประจ าตัว ส าเนา
หลักฐานแสดงการเป็นผู้รับรองลายมือ ช่ือ ส าเนาทะเบียนบ้าน  เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
เจ้าของข้อมูลหรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ข้อ  ๓๓ ห้ามมิให้ตรวจหรือคัดส าเนาค าขอ จดทะเบียนและเอกสารประกอบซ่ึงนาย
ทะเบียนยังมิได้รับจดทะเบียน เว้นแต่จะมีค าส่ังศาลหรือได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต ผู้อ านวยการกองทะเบียนธุรกิจ หรือผู้อ านวยการกองข้อมูลธุรกิจ แล้วแต่กรณี 

บุคคลท่ีจะได้รับอนุญาตให้ตรวจหรือคัดส าเนาเอกสารตามวรรคหน่ึงได้โดยไม่มีค าส่ังศาล
จะต้องเป็นผู้ขอจดทะเบียน ผู้คัดค้านการจดทะเบียน หรือผู้มีส่วนได้เสียจากค าส่ังของนายทะเบียน หรือผู้ซ่ึง
ได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาของนายทะเบียนเน่ืองจากสิทธิของบุคคลน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจาก
ค าส่ังของนายทะเบียน หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจท่ีมีการระบุเอกสารท่ี
จะตรวจและคัดส าเนาให้ชัดเจน 

ความข้อน้ีมิให้ใช้บังคับกับการขอตรวจเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือช าระค่าธรรมเนียมซ่ึง
กระท าเป็นปกติในการขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท  

ข้อ ๓๔ การ รับรอ งส าเนาเอกสารขอ งห้างหุ้นส่วนและบริษัทท่ี ส่ังพิ มพ์ ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือรับรองโดยมีข้อความดังน้ี 
 
 
 
 
 



 

 

การรับรองส าเนา บัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้น  งบการเงินของบริษัท ท่ีส่ั งพิม พ์ ด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ให้นายทะเบียนลงลายมือช่ือรับรองโดยมีข้อความดังน้ี  

 
กรณีข้างต้นไม่ใช้บังคับแก่การรับรองส าเนางบการเงินของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  นิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  หรือกิจการ
ร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

ในกรณีไม่สามารถส่ังพิมพ์เอกสารจากระบบคอมพิวเตอร์ ให้ประทับตราซ่ึงมีข้อความตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

ข้อ ๓๕ เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งหรือแก้ไขเพิ่มเติมช่ือของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ให้นาย
ทะเบียนออกใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนให้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วยทุกคร้ัง 

การขอใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนหลังจากจดทะเบียนแล้ว บุคคลท่ีจะขอใบส าคัญได้
จะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้เป็นหุ้นส่วน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้ถือ หุ้น กรรมการ หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
บุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ โดยย่ืนค าขอตามแบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

การขอใบส าคัญแสดงการจดทะ เบียนขอ งห้างหุ้น ส่วนหรือบริษัท  ให้ย่ืนค าขอได้ ท่ี
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทท่ัวราชอาณาจักร  

ข้อ ๓๖ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอ
ตรวจ ขอส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซ่ึงมีส านักงานแห่งใหญ่
ตั้งอยู่นอกเขตจังหวัดในอัตราเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีตั้งอยู่ในเขตจังหวัด  ไม่ว่าจะให้บริการโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 

 

 

 

 



 

 

ส่วนท่ี ๘  
กำรขอหนังสือรับรองข้อควำมในทะเบียน  

หรือกำรขอตรวจ ขอส ำเนำหรือขอให้ถ่ำยเอกสำรพร้อมท้ังค ำรับรองทำงอินเทอร์เน็ต  
-----------------------  

ข้อ ๓๗ การขอหนังสือรับรองข้อความในทะเบียน หรือการขอตรวจ ขอส าเนาหรือขอให้
ถ่ายเอกสารพร้อมท้ังค ารับรองค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบท่ีนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว หรือ
เอกสารอื่นท่ีนายทะเบียนเก็บรักษาไว้ ส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้น  หรืองบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
สามารถย่ืนค าขอทางอินเทอร์เน็ตได้โดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

 
(๑) เข้าเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้วเลือกรายการขอหนังสือรับรอง/คัดส าเนา/ขอถ่าย

เอกสาร จากหัวข้อ e-Service 
(๒) แจ้งช่ือ ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อ เข้าสู่ระบบ หากยังไม่มีให้

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ 
(๓) เลือกใช้บริการตามข้ันตอนข้อแนะน าการใช้บริการในระบบ  
(๔ )  เลื อ ก ช า ระ ค่ า ธร ร ม เนี ย ม แ ล ะ ค่ าบ ริก าร ต า ม ท่ี ก า ห น ด ไ ว้ ใน ร ะ บ บ  

                       เมื่ อมีการขอตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนส่ังพิ มพ์  (Print out) ค าขอจากระบบ
คอมพิวเตอร์และให้ถือว่าค าขอท่ีส่ังพิมพ์น้ันเป็นค าขอหนังสือรับรอง  ขอตรวจ ขอส าเนาหรือขอให้ถ่ายเอกสาร
พร้อมท้ังค ารับรอง แล้วแต่กรณี 

ส่วนท่ี ๙  
ช่ือห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท  

-----------------------  
ข้อ ๓๘3 ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องไม่มีค าหรือข้อความใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
(๑) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระ

ราชวงศ์ปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต 
(๒) ช่ือกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการ ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานหรือองค์การ

ของรัฐเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงท่ีเก่ียวข้อง 
(๓) ช่ือประเทศ กรณีใช้ช่ือประเทศเป็นส่วนหน่ึงของช่ือให้ระบุไว้ในวงเล็บท้ายช่ือ  
(๔) ช่ือท่ีอาจก่อให้เกิดส าคัญผิดว่ารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการ ราชการส่วน

ท้องถ่ิน หน่วยงานหรือองค์การของรัฐท้ังของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็น

                                                                    
3

 แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 



 

 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการ 
(๕) ช่ือ ซ่ึงมีค าว่า “บริษัทมหาชนจ ากัด” “บริษัทจ ากัด(มหาชน)” “บมจ” “สมาคม

การค้า” หรือ“หอการค้า” หรือช่ือท่ีคล้ายกันหรือเรียกขานคล้ายกับค าเช่นว่าน้ัน 
(๖) ช่ือภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ซ่ึงมีความหมายหรือท าให้เข้าใจได้ว่าประกอบ

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจขายตรง      
ธุรกิจตลาดแบบตรง กิจการประกันภัย และกิจการจัดหางาน หรือช่ือท่ีมีค าใดค าหน่ึงท่ีก าหนดไว้ท้ายระเบียบน้ี
และท่ีจะก าหนดข้ึนในภายหลังประกอบช่ือ เว้นแต่จะได้แสดงหลักฐานความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว
ได้จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

ค าว่า “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือค าในภาษาต่างประเทศ         
ท่ีมีค วามหมายอย่างเดียวกัน เว้นแต่จะได้ แสด งหลักฐ านความเห็นชอบให้ประกอ บธุรกิจดังกล่าวได้               
จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 

 
(๗) ช่ือ ท่ีเป็นการสลับช่ือระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนกับบริษัท หรือ      

บริษัทกับบริษัท 
(๘) ช่ือท่ีเหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือช่ือในหนังสือบริคณห์

สนธิ หรือช่ือบริษัทท่ีได้ ย่ืนขอจดทะเบียน หรือนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ซ่ึงอาจท าให้เกิด           
ความหลงผิดได้ เว้นแต่ 

(๘.๑) ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือแล้ว หรือ 
(๘.๒) ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีได้จดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้ว หรือ 
(๘.๓) ช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิซ่ึงนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วและปรากฏ

ข้อความว่าผู้เร่ิมก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับน้ันส้ินผล และไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายในสิบปี นับแต่วันท่ีจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

(๙) ช่ือ ท่ีเหมือน หรือ มีเสียงเรียกขานตรงกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัดท่ีนาย
ทะเบียนขีดช่ือออกจากทะเบียนแล้ว เว้นแต่จะพ้นเวลาสิบปีนับแต่วันท่ีนายทะเบียนขีดช่ือ  

(๑๐) ช่ือซ่ึงมีเคร่ืองหมาย สัญลักษณ์ หรือตัวเลขโรมัน 
(๑๑) ช่ือ ค า หรือข้อความท่ีไม่สามารถใช้เป็นช่ือห้างหุ้นส่วนและบริษัทแนบท้ายระเบียบน้ี 
(๑๒) ช่ือ ท่ีขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน 
(๑๓) ช่ือท่ีใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมาย หรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับช่ือภาษาไทย 
ผู้ขอจองช่ือต้องตรวจสอบช่ือท่ีขอจองในระบบการจองช่ือ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๘ (๑) - 

(๑๑) ก่อนจองช่ือ ยกเว้นกรณีตามข้อ ๓๘ (๑๒) - (๑3) ให้นายทะเบียนเป็นผู้ตรวจพิจารณา 
กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใช้ช่ือ ซ่ึงพ้องกับช่ือในหนังสือบริคณห์สนธิฉบับอื่นซ่ึงได้จด



 

 

ทะเบียนไว้แล้ว หรือพ้องกับช่ือห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทอื่นซ่ึงได้จดทะเบียนไว้แล้ว หรือคล้ายคลึงกับช่ือเช่นว่า
น้ันจนอาจท าให้เกิดความหลงผิดได้  จะต้องรับผิดชอบในการใช้ช่ือดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕ 
                         ข้อ ๓๙ ช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจะต้องมีค าแสดง
ประเภทนิติบุคคลตามประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติก าหนดความผิดเก่ียวกับห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 

ส่วนท่ี ๑๐  
ตรำของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท  

-----------------------  
ข้อ ๔๐ ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี  
(๑) เคร่ืองหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์  
(๒) พระบรมราชาภิไธย  พระปรมาภิไธยย่อ ขอ งพระมหากษั ตริ ย์ทุกรัชกาล  และ                        

พระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช  
(๓) พระบรมราชสัญลักษณ์ และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  สมเด็จพระอัคร

มเหสี และสมเด็จพระยุพราช  
(๔) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารี หรือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อื่นใดท่ีใกล้เคียงกับ

มงกุฎ  
(๕) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเคร่ืองประกอบพระบรมราชอิสริยยศ  
(๖) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ ธงหลวง  ธงชาติ หรือธงราชการ เว้นแต่จะ

ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
(๗) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ  
(๘) เคร่ืองหมายกาชาด ช่ือกาชาด กาเจนีวา เคร่ืองหมายราชการหรือเคร่ืองหมายใด ๆ ท่ี

ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
(๙) เคร่ืองหมายท่ีราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศขอ

สงวนไว้  
(๑๐) สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์ และศาลาไทย 
ข้อ ๔๑ ตราจะมีช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่ก็ได้  หากตรามีช่ือห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทช่ือในตราน้ันต้องชัดเจนและตรงกับช่ือท่ีขอจดทะเบียนหรือตรงกับช่ือภาษาต่างประเทศท่ีขอใช้ และต้อง
มีค าแสดงประเภทของนิติบุคคลด้วย 

ในกรณีนายทะเบียนรับจดทะเบียนตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีมีลักษณะเป็นตราดุน
หรือตรานูน ให้นายทะเบียนใช้ดินสอด าระบายตราดุนหรือตรานูนให้ปรากฏเป็นรูปรอยและหมายเหตุข้างรูป



 

 

รอยตราน้ันว่า “ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ีจดทะเบียนตราเป็นตราดุนหรือตรานูน” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ 
ข้อ ๔๒ การจดทะเบียนตรามากกว่าหน่ึงดวง จะต้องจดทะเบียนไว้ในรายการอย่างอื่นซ่ึง

เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าตราดวงใดใช้ในกรณีใดด้วย 
ข้อ ๔๓ บริษัทจ ากัดจะขอจดทะเบียนตราหรือไม่ก็ได้  เว้นแต่อ านาจกรรมการก าหนดให้

ประทับตราก็ต้องจดทะเบียนตราด้วย 
 

ส่วนท่ี ๑๑  
วัตถุท่ีประสงค์ของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท  

-----------------------  
ข้อ ๔๔4 วัตถุท่ีประสงค์ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
(๑) ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดต่อ              

รัฐประศาสโนบาย  
(๒) ใช้ค าหรือข้อความท่ีมีความหมายไม่ชัดเจน หรือไม่ก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนแน่นอน 
(๓) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
(4) กิจการแชร์ 
(5) ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน กิจการซ้ือขายสินค้าล่วงหน้า                  

(คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(6) กิจการนายหน้าประ กันภัย เว้นแต่ จะ ได้ รับค วาม เห็นชอ บจากส านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(7) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนให้ประกอบ

ธุรกิจดังกล่าวจากส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(๘) กิจการนายหน้า ตัวแทน และตั วแทนค้าต่างในธุรกิจต่างๆ เว้นแต่จะได้ระบุ ว่า         

ยกเว้นกิจการประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์  
(9) กิจการเก่ียวกับการรับจ านองทรัพย์สิน เว้นแต่จะระบุไว้โดยชัดแจ้งว่า “โดยมิได้รับ

ฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินน้ัน” 
(๑0 )  กิ จการ ซ้ื อ ขายแ ลก เปล่ี ยน เงิน ต ราต่ า งป ระ เท ศ  ก าร ศึ กษ า  โรงเรีย น 

สถาบันการศึกษา เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า “เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้ว”  
(11) กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น เว้นแต่จะได้ระบุข้อความว่า 

“ท้ังน้ี จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว” 

                                                                    
4

 แก้ไขเพ่ิมเติมตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 



 

 

ส่วนท่ี ๑๒  
กำรลงทุนด้วยแรงงำน  
----------------------- 

                         ข้อ ๔๕ หุ้นส่วนจ าพวกจ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้  
                         ข้อ ๔๖ แรงงานท่ีจะน ามาตีราคาเป็นทุนจดทะเบียนในห้างหุ้นส่วนจะเป็นแรงงานท่ีได้
กระท าไปแล้วหรือกระท าภายหลังการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนก็ได้  
                         แรงงานท่ีจะน ามาตีราคาเป็นค่าหุ้นในบริษัทต้องเป็นแรงงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 

ส่วนท่ี ๑๓  
กำรลงลำยมือช่ือในค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรประกอบ  

-----------------------   
ข้อ ๔๗ การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เร่ิมก่อ

การ กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี ต้องลงลายมือช่ือด้วยตนเอง  
                         ข้อ ๔๘ การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน กระท าได้ตามวิธี ดังน้ี 

(๑) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร กระท าได้โดย 
(๑.๑) ลงลายมือช่ือต่อหน้านายทะเบียน หรือ 
(๑.๒) ลงลายมือ ช่ือต่อหน้าพนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงประจ าอ ยู่ใน

ท้องท่ีท่ีผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลอื่นตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศก าหนด  

การลงลายมือ ช่ือต่อหน้านายทะเบียน  ผู้ลงลายมือ ช่ือต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนาย
ทะเบียนเพื่อตรวจสอบ และให้นายทะเบียนบันทึกข้อความ “ได้เห็นต้นฉบับแล้ว” ในส าเนาบัตรประจ าตัวแล้ว
ลงลายมือช่ือก ากับไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) การลงลายมือ ช่ือในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ  ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลง
ลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 

(๒ .๑ ) เจ้ าหน้าท่ีผู้มีอ านาจขอ งสถานทูตไทยหรือ สถานกงสุลไทย  หรือ หัวหน้า
ส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับผิดชอบการด าเนินงาน  ณ ประเทศน้ัน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

(๒.๒) บุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 
(๒.๓) บุคคลท่ีควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็น 

ลายมือช่ือผู้น้ันจริง 
การลงลายมือ ช่ือตามวิธีข้างต้น ให้ถือว่าลายมือ ช่ือ น้ันเป็นลายมือ ช่ือท่ีถูกต้องและนาย

ทะเบียนไม่ต้องตรวจสอบลายมือช่ือน้ันอีก 



 

 

ส่วนท่ี ๑๔  
กำรรับจดทะเบียนผู้เยำว์เข้ำเป็นหุ้นส่วน ผู้เร่ิมก่อกำร กรรมกำร หรือผู้ช ำระบัญชี  

ของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท  
---------------------------  

ข้อ ๔๙ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วน ผู้เร่ิมก่อการ กรรมการ หรือ
ผู้ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ เมื่อปรากฏว่า  

(๑) ผู้เยาว์มีอายุไม่น้อยกว่าสิบสองปี  
(๒) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง  
ในกรณีผู้เยาว์เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนโดยการรับมรดก ให้นายทะเบียนรับจด

ทะเบียนเมื่อปรากฏว่า  
(๑) ผู้เยาว์ได้ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน หรือเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือ   
(๒) ผู้เยาว์ท่ีมีอายุต่ ากว่าสิบสองปีโดยมีผู้แทนโดยชอบธรรมลงลายมือช่ือแทนในค าขอจด

ทะเบียน หรือเอกสารประกอบ 

ส่วนท่ี ๑๕ 
กำรนับระยะเวลำตำมกฎหมำย  

--------------------------- 
ข้อ ๕๐ การนับระยะเวลาส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๑๐๗ ให้เร่ิม

นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีส่งค าบอกกล่าวเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีข้ึนได้ในวันถัดจากวัน
ส้ินสุดแห่งก าหนดระยะเวลาน้ัน  

การนับระยะเวลาส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นตามมาตรา ๑๑๗๕ ให้เร่ิม
นับตั้งแต่ วันถัดจากวันท่ีลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันท่ีส่งค าบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับซ่ึงเป็น
วันท่ีด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีข้ึนได้ในวันถัดจากวันส้ินสุดแห่งก าหนด
ระยะเวลาน้ัน  

วันท่ีส่งค าบอกกล่าวตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้ถือเอาวันท่ีลงในค าบอกกล่าว 
เว้นแต่จะมีหลักฐานปรากฏแก่นายทะเบียนเป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๕๑ การนับระยะเวลาย่ืนค าขอจดทะเบียนดังต่อไปน้ี ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีท่ี
ประชุมได้มีการลงมติหรือมติพิเศษ หรือวันถัดจากวันท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และให้
ย่ืนค าขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งก าหนดระยะเวลาน้ัน  

(๑) ค าขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ตามมาตรา ๑๐๖๔/๒ หรือมาตรา ๑๐๗๘/๒  

(๒) ค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ตามมาตรา ๑๑๑๒  



 

 

(๓) ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๔๖  
(๔) ค าขอจดทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการของบริษัท ตามมาตรา ๑๑๕๗  
(๕) ค าขอจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุน ลดทุน หรือควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๒๘ หรือ

มาตรา ๑๒๓๙  
(๖) ค าขอจดทะเบียนควบบริษัท ตามมาตรา ๑๒๔๑  
(๗) ค าขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนและบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๔  
(๘) ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมผู้ช าระบัญชีและอ านาจของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน

หรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๕๘ หรือมาตรา ๑๒๖๒  
(๙) ค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ตามมาตรา ๑๒๗๐  
ข้อ ๕๒ การนับระยะเวลาย่ืนค าขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทตาม

มาตรา ๑๒๔๖/๔ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีด าเนินการตามมาตรา ๑๒๔๖/๓ ครบถ้วนแล้วเป็นวันแรก
แห่งระยะเวลา และให้ย่ืนค าขอจดทะเบียนภายในวันสุดท้ายแห่งก าหนดระยะเวลาน้ัน 

ข้อ ๕๓ รายงานการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามมาตรา ๑๒๖๗ ฉบับแรกให้
เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีเลิกกันเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาของรายงาน  และรายงานการช าระบัญชีฉบับ
ต่อไปให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายตามท่ีปรากฏในรายงานการช าระบัญชีฉบับก่อนเป็นวันแรกแห่ง
ระยะเวลาของรายงานฉบับหลัง  

ข้อ ๕๔ การส่งส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๑๑๓๙ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันท่ีมีการประชุมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งก าหนดระยะเวลาน้ัน  

ข้อ ๕๕ การส่งส าเนางบดุลของบริษัทตามมาตรา ๑๑๙๙ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีท่ี
ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลน้ันเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาและให้ส่งภายในวันสุดท้ายแห่งก าหนดระยะเวลาน้ัน  

ข้อ ๕๖ หากวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็นวันหยุดท าการ  ให้นับวันท าการถัดจากวันหยุด
เป็นวันสุดท้ายแห่งระยะเวลาน้ัน  

ข้อ ๕๗ การนับระยะเวลาคัดค้านการลดทุน ควบบริษัท  และแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจด
ทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด ตามมาตรา ๑๒๒๖ มาตรา ๑๒๔๐ หรือมาตรา ๑๒๔๖/๑(๒) 
ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันท่ีส่งค าบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซ่ึงบริษัท
หรือ ห้า งหุ้น ส่วน รู้ ว่าเป็นเจ้ าหน้ี ซ่ึงเป็น วัน ท่ีด า เนินการหลังสุด เป็น วันแรกแห่งระยะ เวลาคั ด ค้ าน   
                         การนับระยะเวลาคัดค้านการควบห้างหุ้นส่วนตามมาตรา ๑๐๗๔ ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันถัด
จากวันท่ีลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์คร้ังสุดท้ายหรือวันท่ีส่งค าบอกกล่าวไปยังบรรดาผู้ซ่ึงห้างหุ้นส่วนรู้ว่า
เป็นเจ้าหน้ีซ่ึงเป็นวันท่ีด าเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลาคัดค้าน 

 
 

 



 

 

หมวด ๒ 
ห้ำงหุ้นส่วน  

-----------------------  
ส่วนท่ี ๑  

กำรจดทะเบียนจัดต้ังห้ำงหุ้นส่วน  
-----------------------  

ข้อ ๕๘ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ บุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด  จะเป็นหุ้นส่วน
จ าพวกจ ากัดความรับผิดหรือจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนก็ได้ 

ห้ามมิให้บริษัทมหาชนจ ากัดเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่
จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ส่วนท่ี ๒ 
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมห้ำงหุ้นส่วน  

-----------------------  
ข้อ ๕๙ ให้น าความในข้อ ๕๘ มาใช้บังคับแก่การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนโดยอนุโลม  
ข้อ ๖๐ ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ต้องลงลายมือ ช่ือโดยหุ้นส่วนผู้จัดการ

ตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม 
ค าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ และค าคัดค้านน้ัน
เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีขอจดทะเบียน ให้นายทะเบียนเรียกสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงลงลายมือ ช่ือโดยผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนเป็นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนด้วย  

ข้อ ๖๑ ในกรณีท่ีหุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือ ช่ือในค าขอจด
ทะเบียนเน่ืองจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้หุ้นส่วนผู้จัดการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือ
ช่ือในค าขอจดทะเบียน ท้ังน้ีจะต้องส่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงลงลายมือ ช่ือโดยผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนเป็น
เอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน  

ข้อ ๖๒ ในกรณีท่ีหุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือ ช่ือในค าขอจด
ทะเบียนเน่ืองจากถึงแก่กรรม  ให้หุ้นส่วนผู้จัดการซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือ ช่ือในค าขอ จด
ทะเบียน ท้ังน้ีจะต้องส่งสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมซ่ึงผู้จัดการมรดกในฐานะเป็นผู้แทนทายาทของผู้เป็น
หุ้นส่วนท่ีถึงแก่กรรม และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือ ช่ือครบถ้วนเป็นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน  
และให้ส่งส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกด้วย  

 
 



 

 

ส่วนท่ี ๓  
กำรจดทะเบียนแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ำกัด  

---------------------------  
ข้อ ๖๓ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดหาก

ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนไม่ได้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวันนับแต่วันท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้
ความยินยอมท่ีจะให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 

การนับระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความ
ยินยอมเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา 

การแจ้งความยินยอมให้ท าเป็นหนังสือโดยแนบส าเนาหลักฐานท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้
ความยินยอมซ่ึงหุ้นส่วนผู้จัดการรับรองความถูกต้องด้วย  

ข้อ ๖๔ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอ ยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนท่ีกองข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหน่ึง  ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีมี
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอ ยู่ในเขตจังหวัดอื่น  ให้แจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนท่ีส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทจังหวัดซ่ึงห้างหุ้นส่วนน้ันมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

ให้นายทะเบียนลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งความยินยอมพร้อมส าเนาหลักฐาน  และหมายเหตุ 
การแจ้งความยินยอมในสารบัญทะเบียน รวมท้ังบันทึกข้อมูลและภาพเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีและ
จัดเก็บหลักฐานการแจ้งความยินยอมข้างต้นในแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน  กรณีท่ีรับแจ้งในกรุงเทพมหานคร
และส านักงานท่ีรับแจ้งมิได้รับผิดชอบในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนของห้างหุ้นส่วน  ให้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานท่ีเก็บรักษาแฟ้มเพื่อจัดเก็บ  

ข้อ ๖๕ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัทจ ากัดในกรณีท่ีการให้ความยินยอมและด าเนินการต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ ไม่มีผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีได้เข้าประชุมไม่ได้ให้ความเห็นชอบทุกคน เว้นแต่จะมีสัญญา
ของผู้เป็นหุ้นส่วนก าหนดในเร่ืองการออกเสียงลงมติไว้เป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๖๖ การจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิประกอบการจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็น
บริษัทจ ากัด  ให้ระบุวันท่ีจัดท าเป็นวันเดียวกับวันท่ีผู้เป็นหุ้นส่วนได้ประชุมเพื่อแปรสภาพตามมาตรา ๑๒๔๖/๒ 
โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผู้เร่ิมก่อการและพยาน 

ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัท
จ ากัดท่ีมีรายการช่ือบริษัทจ ากัด ส านักงานของบริษัท วัตถุท่ีประสงค์ ทุนของบริษัท  ผู้ถือ หุ้นและส่วนลงหุ้น
ของแต่ละคนต่างไปจากท่ีห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้  

ข้อ ๖๗ ในการรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด  ให้ออกเลขทะเบียน
บริษัทจ ากัดโดยไม่ต้องออกเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  



 

 

ข้อ ๖๘ เมื่อได้รับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ให้ด าเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้นายทะเบียนท่ีรับจดทะเบียนหมายเหตุในสารบัญแฟ้มทะเบียนและในระบบ
คอมพิวเตอร์ของห้างหุ้นส่วนท่ีแปรสภาพว่า  “ห้างหุ้นส่วนน้ีหมดสภาพการเป็นห้างหุ้นส่วนตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท...... ......จ ากัด ทะเบียนเลขท่ี. ....... ...  เมื่อวันท่ี
..... ..... .” และหมายเหตุในสารบัญแฟ้มทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทจ ากัดท่ีได้แปรสภาพมาจาก
ห้างหุ้นส่วนว่า “บริษัทจ ากัดน้ีจดทะเบียนแปรสภาพมาจากห้างหุ้นส่วน...... .....ทะเบียนเลขท่ี..... ......” และให้
บันทึกข้อมูลและภาพ ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที  

(๒) กรณีรับจดทะเบียนในกรุงเทพมหานครและส านักงานท่ีรับจดทะเบียนมิได้รับผิดชอบ
ในการเก็บรักษาแฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนท่ีแปรสภาพแล้ว ให้แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเก็บรักษา
แฟ้มทะเบียนห้างหุ้นส่วนท่ีแปรสภาพ หมายเหตุข้อความในสารบัญแฟ้มของห้างหุ้นส่วนท่ีแปรสภาพ  

หมวด ๓  
บริษัทจ ำกัด  

--------------------------  
ส่วนท่ี ๑  

กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ  
--------------------------- 

ข้อ ๖๙ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องให้ผู้เร่ิมก่อการคนใดคนหน่ึงลง
ลายมือช่ือเป็นผู้ขอจดทะเบียนในค าขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน 

กรณีค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิซ่ึงนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว  ถ้าหนังสือ
บริคณห์สนธิปรากฏข้อความว่าผู้เร่ิมก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับน้ันส้ินผลหากไม่ได้จด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายในสิบปีนับแต่วันท่ีจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจด
ทะเบียนใด ๆ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ส่วนท่ี ๒  
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  

ก่อนกำรจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ำกัด  
--------------------------- 

ข้อ ๗๐ การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทจ ากัด  ต้องส่งหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้เร่ิมก่อการทุกคนประกอบค าขอจดทะเบียนด้วย   
                         การขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด  
จะต้องให้ผู้เร่ิมก่อการคนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอจดทะเบียนในค าขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียน 



 

 

ข้อ ๗๑ การขอจดทะเบียนเปล่ียนตัวผู้เร่ิมก่อการก่อนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด  
จะกระท าได้ต่อเมื่อผู้เร่ิมก่อการเดิมและเข้าใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือและจะต้องมีผู้เร่ิม
ก่อการเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าสามคน 

เมื่อได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดแล้ว ห้ามมิให้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการ
เก่ียวกับผู้เร่ิมก่อการในหนังสือบริคณห์สนธิ  

ส่วนท่ี ๓  
กำรจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทจ ำกัด 

---------------------------  
ข้อ ๗๒ ส าเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัทกรณีท่ีได้มีการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

ไว้ก่อน ให้ถือเป็นเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนตามข้อ ๑๘  
ข้อ ๗๓ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนในกรณีท่ีรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท

ตามมาตรา ๑๑๐๘ ไม่ปรากฏกิจการอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงจ าเป็นต้องกระท าในท่ีประชุม  
ข้อ ๗๔ ส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้นในวันประชุมจัดตั้งบริษัทท่ีส่งประกอบค าขอจด

ทะเบียนจะต้องปรากฏช่ือของผู้เร่ิมก่อการทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นอย่างน้อยคนละหน่ึงหุ้น  
ข้อ ๗๕ รายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท ไม่จ าเป็นต้องปรากฏว่ามีผู้เร่ิมก่อการหรือผู้

เข้าช่ือซ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมทุกคน แต่มติของท่ีประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรา ๑๑๐๙ 
 
ข้อ ๗๖ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดหากมีการย่ืนค าขอจด

ทะเบียนภายหลังสามเดือนนับแต่วันประชุมจัดตั้งบริษัท 
ข้อ ๗๗ ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด  ถ้าปรากฏว่าได้มีการส่ง

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมตั้งบริษัทก่อนการรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทน้ัน 

ส่วนท่ี ๔  
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัท  

พร้อมกันภำยในวันเดียวกัน  
---------------------------  

ข้อ ๗๘ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกันให้จัดท าเป็นค าขอเดียวโดยให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทลงลายมือช่ือเป็นผู้ขอจดทะเบียน  

ข้อ ๗๙ การประชุมจัดตั้งบริษัทตามมาตรา ๑๑๑๑/๑(๒) จะต้องมีผู้เร่ิมก่อการและผู้
เข้าช่ือซ้ือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมนับจ านวนหุ้นได้ครบตามจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท และผู้เข้าช่ือซ้ือหุ้น
ทุกคนจะต้องให้ความเห็นชอบในกิจการท่ีได้ประชุมกันน้ัน  

ข้อ ๘๐ ในการจัดตั้งบริษัทท่ีได้ด าเนินการถูกต้องและครบทุกข้ันตอนภายในวันเดียวกับ



 

 

วันท่ีผู้เร่ิมก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องย่ืนค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน
บริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน และให้นายทะเบียนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท้ังสองประเภทการจดทะเบียน
ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วให้ออกเลขทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและเลข
ทะเบียนบริษัทจ ากัด  

ข้อ ๘๑ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวัน
เดียวกันสามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้นับตั้งแต่ได้ด าเนินการถูกต้องครบทุกข้ันตอนตามมาตรา  ๑๑๑๑/๑ ท้ังน้ี 
ไม่เกินสามเดือนนับแต่วันท่ีได้ประชุมกัน 

ข้อ ๘๒ ห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด
ทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันท่ีไม่ได้ด าเนินการครบทุกข้ันตอนหรือด าเนินการไม่ถูกต้องตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๑๑๑/๑ เว้นแต่ผู้ขอจดทะเบียนประสงค์จะขอจดทะเบียนเฉพาะหนังสือบริคณห์สนธิไว้
ก่อน ให้นายทะเบียนพิจารณารับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิน้ันได้ถ้าหนังสือบริคณห์สนธิได้ท าข้ึนถูกต้อง
ตามมาตรา ๑๐๙๘ และผู้เร่ิมก่อการเป็นผู้ลงลายมือ ช่ือในค าขอและเอกสารประกอ บการจดทะเบียน   
                         เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว ให้นายทะเบียนคืนเอกสารท่ี
ไม่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแก่ผู้ขอจดทะเบียน 

ในกรณีท่ีได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว  การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้อง
ด าเนินกระบวนการจัดตั้งบริษัทเสียใหม่โดยเร่ิมตั้งแต่การจองซ้ือหุ้น การนัดประชุมตั้งบริษัท การประชุมตั้ง
บริษัท การส่งมอบกิจการ และการเรียกเก็บเงินค่าหุ้น หลังจากน้ันจึงจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้  

 
 

ส่วนท่ี ๕  
กำรจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมบริษัทจ ำกัด  

--------------------------- 
ข้อ ๘๓ ค าขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจ ากัดต้องลงลายมือ ช่ือโดยกรรมการผู้มี

อ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม 
ค าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ และค าคัดค้านน้ันเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ี
ขอจดทะเบียน ให้น าความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอจดทะเบียนโดยอนุโลม  

ข้อ ๘๔ ค าขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจกรรมการโดยจะมีการจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมรายการอื่นใดด้วยหรือไม่ก็ตามซ่ึงมิได้เป็นไปตามข้อ  ๘๓ วรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนปฏิเสธการจด
ทะเบียน เว้นแต่ค าขอจดทะเบียนได้ลงลายมือช่ือโดยกรรมการผู้มีอ านาจซ่ึงได้รับแต่งตั้งโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการหรือมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี 



 

 

(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐาน
ประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๑.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๑.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๑.๓) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือกรรมการท่ีได้เข้าประชุมคณะกรรมการ         
(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียกประชุม

โดยมิได้มีผู้ถือหุ้นร้องขอให้เรียกประชุม ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 
(๒.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 
(๒.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 
(๒.๓) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือกรรมการท่ีได้เข้าประชุมคณะกรรมการ  
(๒.๔) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๒.๕) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ 

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๒.๖ ) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้น ท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๒.๗) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น     
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก

ประชุมตามท่ีผู้ถือ หุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุม  ให้ผู้
ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๓.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท
ท่ีร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

(๓.๒) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๓.๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 

(๓.๔) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือกรรมการท่ีได้เข้าประชุมคณะกรรมการ 
(๓.๕) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  



 

 

(๓.๖) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ 
หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๓.๗ ) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้น ท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๓.๘) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นซ่ึงผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อย

กว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้ เรียกประชุม  และเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอ ง ให้ ผู้ขอ จด
ทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๔.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท
ท่ีร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมน้ัน
ไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานท่ีคณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

(๔.๒) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๔.๓) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ 

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๔.๔ ) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้น ท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ  หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๔.๕) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 85 การย่ืนค าขอจดทะเบียนตามข้อ 84 ซ่ึงอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการหรือมติ
ท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นท่ีได้กระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับท่ี 
74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ .ศ . 2557 และต้องเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ . 2557 ลงวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ .ศ. 2557 ให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ง
หลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี 

(๑) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมคณะกรรมการให้ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐาน
ประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๑.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๑ .๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติแต่ งตั้งกรรมการหรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 



 

 

(๑.๓) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือ ช่ือหรือ
รายละเอียดของกรรมการท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

(๒) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก
ประชุมโดยมิได้มี ผู้ถือ หุ้นร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่ ผู้ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน 
ดังต่อไปน้ี 

(๒.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๒.๒) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 

(๒.๓) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือ ช่ือหรือ
รายละเอียดของกรรมการท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

(๒.๔) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
(๒.๕) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการหรือ

อ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับหรือทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

(๒ .๖) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๒.๗) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงปรากฏลายมือช่ือหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

 
(๓) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นซ่ึงคณะกรรมการเป็นผู้นัดเรียก

ประชุมตามท่ีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่ผู้
ขอจดทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๓.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท
ท่ีร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

(๓.๒) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมคณะกรรมการ  พร้อมด้วยหลักฐานการส่ง
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมน้ันไปยังกรรมการทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการนัดประชุมของกรรมการทุกคน 

(๓.๓) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการท่ีปรากฏมติให้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ หรืออ านาจกรรมการ 

(๓.๔) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมคณะกรรมการ ซ่ึงปรากฏลายมือ ช่ือหรือ
รายละเอียดของกรรมการท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

(๓.๕) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 



 

 

(๓.๖) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ
หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

(๓ .๗) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๓.๘) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงปรากฏลายมือช่ือหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

(๔) การขอจดทะเบียนโดยอาศัยมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นซ่ึงผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อย
กว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัทร้องขอให้ เรียกประชุม  และเป็นผู้นัดเรียกประชุมเอ ง ให้ ผู้ขอ จด
ทะเบียนส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียน ดังต่อไปน้ี 

(๔.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท
ท่ีร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือร้องขอให้เรียกประชุมน้ัน
ไปยังคณะกรรมการ หรือหลักฐานท่ีคณะกรรมการได้รับหนังสือร้องขอ 

(๔.๒) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
(๔.๓) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองกรรมการ

หรืออ านาจกรรมการ พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นทางไปรษณีย์ตอบ
รับหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ถือ หุ้นทุกคน หรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี 

(๔ .๔) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ ผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ หรือ
ก าหนดอ านาจกรรมการตามท่ีขอจดทะเบียน และ 

(๔.๕) ส าเนาหลักฐานการแสดงตนเข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ซ่ึงปรากฏลายมือช่ือหรือ
รายละเอียดของผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้ารว่มประชุม 

ข้อ ๘6 ถ้านายทะเบียนได้ รับค าขอจดทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจ
กรรมการท่ีมิได้ลงลายมือช่ือโดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมตามข้อ  ๘๓ 
วรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการขอจดทะเบียนน้ันไป
ยังกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม หรือกรรมการผู้ท่ีถูกจดทะเบียนให้ออกจาก
ต าแหน่งหรือผู้คัดค้านการจดทะเบียนแล้วแต่กรณีด้วยทุกคร้ัง ท้ังน้ีภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอดังกล่าว 

ถ้าผู้ท่ีนายทะเบียนได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบตามความในวรรคหน่ึงมิได้มีหนังสือคัดค้านต่อ
นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีลงในหนังสือแจ้ง หรือไม่ได้มีกรรมการหรือผู้ถือหุ้นอื่นหรือผู้มีส่วนได้
เสียคัดค้านการจดทะเบียนไว้ก่อน หรือมีการคัดค้านแต่ค าคัดค้านน้ันไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนหรือ
ค าคัดค้านน้ันฟังไม่ ข้ึน และในระหว่างพิจารณาไม่ปรากฏแก่นายทะเบียนว่าศาลมีค าส่ังห้ามมิให้นายทะเบียน
รับจดทะเบียนเป็นการช่ัวคราวหรือมีค าส่ังศาลในท านองเดียวกัน ก็ให้นายทะเบียนพิจารณาค าขอจดทะเบียนต่อไป 



 

 

ในกรณีท่ีข้อเท็จจริงของคู่กรณีท้ังสองฝ่ายไม่มีหลักฐานชัดเจนเพียงพอท่ีจะวินิจฉัยได้ว่า
ฝ่ายใดด าเนินการถูกต้อง ให้นายทะเบียนรอค าวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจากค าพิพากษาหรือค าส่ังศาล  

ข้อ ๘7 ความในข้อ ๘๓ ข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มิให้น ามาใช้บังคับแก่ค าขอจด
ทะเบียนกรรมการ หรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจกรรมการท่ีมิได้ลงลายมือช่ือโดยกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน
บริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมเพราะเหตุท่ีกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทเดิมท้ังหมดหรือแต่
บางส่วนได้พ้นจากต าแหน่งเน่ืองจากถึงแก่กรรมโดยกรรมการท่ีเหลืออยู่ไม่สามารถลงลายมือ ช่ือในค าขอจด
ทะเบียนให้ครบถ้วนตามอ านาจกรรมการตามท่ีจดทะเบียนไว้ และค าขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ลงลายมือช่ือ
โด ยกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซ่ึงได้ รับแต่งตั้ งโดยมติ ท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือ หุ้นหรือ มติ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี และได้ส่งส าเนาใบมรณะบัตรประกอบค าขอจดทะเบียนด้วย 

ค าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ  ก่อนท่ีนาย
ทะเบียนจะรับจดทะเบียน ให้น าความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๘8 บริษัทจ ากัดใดไม่ได้จดทะเบียนข้อบังคับ  หรือจดทะเบียนข้อบังคับแต่ไม่ได้
ก าหนดชนิดของหุ้นไว้ จะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นบุริมสิทธ์ิก็ได้  แต่ผู้ขอจดทะเบียน
จะต้องมีหนังสือช้ีแจงว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติก าหนดสภาพและบุริมสิทธ์ิแห่งหุ้นน้ัน  ๆ ว่าเป็นสถานใด
เพียงใด ประกอบการขอจดทะเบียนด้วย  

ข้อ ๘9 ในการเพิ่มทุนของบริษัทจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเต็มจ านวนและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนตามท่ีจดทะเบียนมติพิเศษให้เพิ่มทุนในคร้ังเดียว หรือจะขอจดทะเบียนเพิ่มทุน
เป็นคราว ๆ ตามจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละคราวก็ได้ 

 
การขอจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นคราว ๆ  ตามจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละคราวซ่ึงยังไม่

เต็มจ านวนตามมติพิเศษให้เพิ่มทุนท่ีจดทะเบียนไว้ ถ้าท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติพิเศษให้แก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนเป็นคราว  ๆ ตามจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละคราวไว้ด้วย  บริษัท
จะขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเก่ียวกับทุนเป็นคร าว ๆ ให้ตรงตามจ านวนทุนท่ีเพิ่มข้ึน
เพื่อให้รายการเก่ียวกับทุนในหนังสือบริคณห์สนธิสอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามความเป็นจริงในแต่ละคราวก็ได้  

ข้อ 90 ภายหลังท่ีได้จดทะเบียนมติพิเศษให้ลดทุนไว้  และบริษัทอยู่ระหว่างระยะเวลา
บอกกล่าวความประสงค์จะลดทุนและขอให้เจ้าหน้ีผู้มีข้อคัดค้านส่งค าคัดค้านการลดทุนน้ัน บริษัทจะประชุม
คณะกรรมการก าหนดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นและส่งค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นเพื่อให้มีมติ
พิเศษให้ลดทุนอีกก็ได้ แต่การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องจัดให้มีข้ึนหลังจากจดทะเบียนลดทุนตามมติ
พิเศษให้ลดทุนท่ีได้จดทะเบียนไว้ก่อนน้ันแล้ว 

ข้อ ๙1 บริษัทจะก าหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและมีมติพิเศษให้ลดทุน
และเพิ่มทุน หรือมีมติพิเศษให้เพิ่มทุนและลดทุน ในการประชุมคราวเดียวกันก็ได้  แต่มติท่ีประชุมดังกล่าว



 

 

จะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะท าการลดทุนและเพิ่มทุน หรือเพิ่มทุนและลดทุนแต่ละข้ันตอนเมื่อด าเนินการใน
ข้ันตอนก่อนหน้าเสร็จส้ินแล้ว  

บริษัทจะย่ืนจดทะเบียนมติพิเศษตามวรรคหน่ึงโดยจะจัดท าเป็นค าขอเดียวกันก็ได้   
                        กรณีการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจะต้องด าเนินการตามล าดับวาระการประชุมโดย
แยกค าขอและให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนคนละวันกัน  

ข้อ ๙2 ในการลดทุนหรือควบบริษัท ให้ผู้ขอจดทะเบียนจัดท าค าขอจดทะเบียนมติพิเศษให้
ลดทุนหรือมติพิเศษให้ควบบริษัทแล้วย่ืนขอจดทะเบียนมติพิเศษไว้ก่อน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย
แล้วจึงจัดท าค าขอจดทะเบียนลดทุนหรือควบบริษัทแล้วย่ืนขอจดทะเบียนลดทุนหรือควบบริษัทแล้วแต่กรณี 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่ตามท่ีควบเข้ากันแล้ว ให้นายทะเบียนหมายเหตุ 
การจดทะเบียนบริษัทตั้ งใหม่ดังกล่าวไว้ในสารบัญทะเบียนของบริษัทท่ีควบเข้ากัน  และบันทึกเข้าระบบ
คอมพิวเตอร์โดยทันที  

หมวด ๔  
กำรส่งเอกสำรท่ีไม่ต้องย่ืนค ำขอจดทะเบียน  

---------------------------  
ส่วนท่ี ๑  

กำรส่งส ำเนำบัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น  
----------------------- 

ข้อ ๙3 การส่งส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนจะต้องมีหนังสือน าส่งซ่ึงลงลายมือ
ช่ือโดยกรรมการตามอ านาจท่ีจดทะเบียนไว้ หากอ านาจกรรมการก าหนดให้ประทับตราก็ต้องประทับตราด้วย 
ส่วนส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีส่งพร้อมกับงบการเงินประจ าปี ให้ถือว่าแบบ ส.บช.๓ เป็นหนังสือน าส่งโดยอนุโลม 

ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือ หุ้นท่ีส่งต่อนายทะเบียน  จะต้องให้กรรมการซ่ึงลงลายมือ ช่ือใน
หนังสือ น าส่งอ ย่างน้อ ยหน่ึงคนเป็น ผู้ลงลายมือ ช่ือรับรอ งความ ถูกต้อ งโดยจะประทับตราหรือไม่ ก็ได้   
                         ส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือหุ้นนอกจากวันประชุมสามัญประจ าปี  หากผู้ย่ืนไม่ได้ระบุวัน
ประชุมสามัญประจ าปีหรือวิสามัญก็ให้รับไว้ได้โดยให้ระบุว่าได้คัดลอกบัญชีราย ช่ือจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
เมื่อวันเดือนปีใดแทน 

กรณีส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้นท่ีย่ืนมีผู้ถือ หุ้นเหลือไม่ถึงสามคน ให้นายทะเบียนรับไว้โดย
ประทับตราดังน้ี “บริษัทน้ีมี ผู้ถือ หุ้นเหลือไม่ถึงสามคน เป็นเหตุให้ศาลอาจส่ังให้เลิกบริษัทจ ากัดได้ตามมาตรา 
๑๒๓๗ (๔)” ก่อนบันทึกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และสามารถให้บริการตรวจ คัดส าเนาหรือถ่ายเอกสารพร้อมค ารับรองได้ 

ในกรณีท่ีนายทะเบียนจะรับรองส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นหรือถ่ายเอกสารส าเนาบัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ขอ หากเป็นส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้รับไว้ก่อนซ่ึงมีผู้ ถือ หุ้นไม่ถึงสามคนและมีการ
ประทับตราว่ามีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคน ให้นายทะเบียนแก้ไขจ านวนในตราประทับเป็นไม่ถึงสามคนและลงลายมือ
ช่ือก ากับการแก้ไขไว้ หรือหากเป็นส าเนาบัญชีรายช่ือ ผู้ถือ หุ้นท่ีได้รับไว้ก่อนซ่ึงมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงเจ็ดคนแต่ไม่น้อย



 

 

กว่าสามคน ให้นายทะเบียนขีดฆ่าการประทับตราดังกล่าวและลงลายมือช่ือก ากับไว้แล้ว จึงออกให้แก่ผู้ขอและ
ให้บันทึกภาพส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือ หุ้นท่ีแก้ไขแล้วเข้าระบบคอมพิวเตอร์แทนฉบับเดิมด้วย 

ส่วนท่ี ๒  
กำรส่งหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลทำงทะเบียน  

--------------------------- 
ข้อ ๙4 เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดแล้ว  หากปรากฏใน

ภายหลังว่าทางราชการได้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดเก่ียวกับท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่  หรือส านักงาน
สาขาของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยลงลายมือ ช่ือตาม
อ านาจและประทับตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ถ้ามี) พร้อมท้ังส่งส าเนาหลักฐานของทางราชการท่ีได้แก้ไข
หรือเปล่ียนแปลงดังกล่าวเพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน  

ข้อ ๙5 กรณีท่ีผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี ได้เปล่ียนค าน าหน้านาม ช่ือตั ว 
ช่ือสกุล ให้บุคคลดังกล่าวหรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือ ช่ือเดิมและ
ลายมือช่ือใหม่พร้อมท้ังส่งส าเนาหลักฐานการเปล่ียนท่ีทางราชการออกให้เพื่อขอแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้องตรงกัน 

กรณีผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี เปล่ียนแปลงท่ีอ ยู่ ให้บุคคลดังกล่าวหรือ
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยส่งส าเนาหลักฐานเพื่อแก้ไขทางทะเบียนให้ถูกต้อง 

ข้อ ๙6 ในกรณีผู้เป็นหุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้ช าระบัญชี เปล่ียนแปลงลายมือ ช่ือให้
บุคคลดังกล่าว หรือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแจ้งนายทะเบียนเป็นหนังสือโดยมีลายมือ ช่ือเดิมและลายมือช่ือใหม่
พร้อมท้ังส่งส าเนาบัตรประจ าตัวของบุคคลน้ันด้วย 

กรณีไม่ได้ย่ืนเอกสารด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอ านาจด้วย 
 
ข้อ ๙7 เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือแจ้งขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลทางทะเบียน  ให้

แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องและหมายเหตุในสารบัญทะเบียนและให้บันทึกข้อมูลและภาพเอกสารเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที  

หมวด ๕  
กำรจดทะเบียนเลิกและเสร็จกำรช ำระบัญชี  

---------------------------  
ส่วนท่ี ๑  

กำรจดทะเบียนเลิกและอ ำนำจของผู้ช ำระบัญชี  
---------------------------  

ข้อ ๙8 ค าขอจดทะเบียนเลิกและอ านาจของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจะต้องลง
ลายมือช่ือโดยผู้ช าระบัญชีซ่ึงได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการท่ีลงช่ือผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามท่ี  



 

 

จดทะเบียนไว้ก่อนเลิก 
ในการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนหรือกรรมการทุกคน

ต้องเข้าเป็นผู้ช าระบัญชีโดยผลของกฎหมาย ถ้าผู้ช าระบัญชีมีหลายคน ผู้ช าระบัญชีทุกคนต้องกระท าการ
ร่วมกัน เว้นแต่ท่ีประชุมใหญ่หรือศาลจะได้ก าหนดอ านาจไว้เป็นอย่างอื่นในเวลาตั้งผู้ช าระบัญชี  

ค าขอจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ถ้ามีหนังสือคัดค้านการขอจดทะเบียนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอ านาจจากบุคคลดังกล่าวโดยส่งหนังสือมอบอ านาจ  ก่อนท่ีนายทะเบียน
จะรับจดทะเบียนและค าคัดค้านน้ันเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีขอจดทะเบียน ในกรณีห้างหุ้นส่วนให้น าความในข้อ ๖๐ วรรคสอง 
และในกรณีบริษัทให้น าความในข้อ ๘๔ ข้อ 85 และข้อ ๘6 มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอจดทะเบียนโดยอนุโลม 

ข้อ ๙9 ค าขอจดทะเบียนเลิกและอ านาจของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีไม่
เป็นไปตามความใน ข้อ ๙8 วรรคหน่ึง นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนได้ต่อเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงและมี
หลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี 

(๑) ข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
(๒) มีข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนไว้เป็นอย่างอื่น โดยส่งส าเนาข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วน 
(๓) หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการถึงแก่กรรมโดยส่งส าเนาใบมรณะบัตร 
(๔) ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนของห้างหุ้นส่วนตกลงให้ความยินยอมตั้งผู้ช าระบัญชีและก าหนดอ านาจ

ของผู้ช าระบัญชีเป็นอย่างอื่น โดยส่งส าเนาข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนท่ีตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้ง
ผู้ช าระบัญชีหรือตั้งผู้อื่นท่ีไม่ใช่หุ้นส่วนผู้จัดการทุกคนเป็นผู้ช าระบัญชี หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีเป็นอย่างอื่น 

(๕) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี
เป็นอย่างอื่น โดยส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นท่ีมีมติในการตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของ
ผู้ช าระบัญชีเป็นอย่างอื่นโดยมีกรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้ก่อนเลิกบริษัทลงลาย
ช่ือรับรองความถูกต้อง 

(๖) ศาลมีค าส่ังหรือค าพิพากษาโดยส่งส าเนาค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลท่ีแต่งตั้งผู้
ช าระบัญชี หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี  

ข้อ 100 ความในข้อ ๘ มิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีย่ืนขอจดทะเบียนเลิกและเสร็จการ
ช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

ส่วนท่ี ๒ 
กำรจดทะเบียนภำยหลังจดทะเบียนเลิกห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท  

-------------------------- 
ข้อ ๑๐1 ค าขอจดทะเบียนท่ีย่ืนภายหลังจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ต้องลง

ลายมือช่ือโดยผู้ช าระบัญชีท่ีลงช่ือผูกพันห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม  
ข้อ ๑๐2 ในกรณีผู้ช าระบัญชีท่ีลงช่ือผูกพันห้างหุ้นส่วนตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิม  มิได้ลง

ลายมือ ช่ือในค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนตัวผู้ช าระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของผู้ช าระบัญชี  เพราะ



 

 

เหตุท่ีผู้ช าระบัญชีถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ช าระบัญชี ให้ผู้ช าระบัญชีซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน และส่งหลักฐานประกอบค าขอจดทะเบียนดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี  

(๑) กรณีศาลมีค าส่ังหรือค าพิพากษา ให้ส่งส าเนาค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลท่ีแต่งตั้งผู้
ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี 

(๒) กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีเป็นผู้ช าระบัญชีถึงแก่กรรม ให้ส่ง 
(๒.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีตกลงหรือให้ความ

ยินยอมในการตั้งหรือเปล่ียนตัวผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีซ่ึงผู้จัดการมรดกในฐานะเป็น
ผู้แทนทายาทของผู้ช าระบัญชีท่ีถึงแก่กรรมและผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนลงลายมือช่ือครบถ้วน 

(๒.๒) ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก 
(๒.๓) ส าเนาใบมรณะบัตร 

(๓) กรณีผู้ช าระบัญชีท่ีถึงแก่กรรมมิได้เป็นผู้เป็นหุ้นส่วน ให้ส่ง 
(๓.๑) ข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีตกลงหรือให้ความ

ยินยอมในการตั้งหรือเปล่ียนตัวผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี  ซ่ึงปรากฏลายมือช่ือของผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน 

(๓.๒) ส าเนาใบมรณะบัตร 
(๔) กรณีผู้ช าระบัญชีออกจากการเป็นผู้ช าระบัญชี  ให้ส่งข้อสัญญาของห้างหุ้นส่วนหรือ

ข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีตกลงหรือให้ความยินยอมในการตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระ
บัญชีซ่ึงปรากฏลายมือช่ือของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนครบถ้วน 
                         ข้อ ๑๐3 ในกรณีผู้ช าระบัญชีท่ีลงช่ือผูกพันบริษัทตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลงลายมือ
ช่ือในค าขอจดทะเบียนตั้งหรือเปล่ียนตัวผู้ช าระบัญชีหรือแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจของผู้ช าระบัญชีเพราะเหตุผู้
ช าระบัญชีท่ีลงช่ือผูกพันบริษัทเดิมท้ังหมดหรือแต่บางส่วนถึงแก่กรรมหรือออกจากการเป็นผู้ช าระบัญชีให้ผู้
ช าระบัญชีซ่ึงได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นผู้ลงลายมือ ช่ือในค าขอจดทะเบียน  และส่งหลักฐานประกอบค าขอจด
ทะเบียนดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี 

(๑) กรณีมีผู้ช าระบัญชีหลายคนและยังมีผู้ช าระบัญชีเหลืออยู่  และปรากฏว่าผู้ช าระบัญชีท่ี
เหลืออยู่ได้เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติเปล่ียนตัวผู้ช าระบัญชี หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี ให้ส่ง 

(๑.๑) ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองผู้ช าระบัญชี
หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี พร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนหรือหลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  

(๑.๒) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 
(๑.๓) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฏมติแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหรือ

ก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีตามท่ีขอจดทะเบียน 
(๑.๔) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น  



 

 

(๑.๕) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม) 
 (๒) กรณีไม่มีผู้ช าระบัญชีเหลืออยู่และผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่ง

จ านวนหุ้นของบริษัทเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีมติตั้งผู้ช าระบัญชีหรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี ให้ส่ง 
(๒.๑) ส าเนาหนังสือของผู้ถือหุ้นจ านวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าแห่งจ านวนหุ้นของบริษัท

ท่ีเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองผู้ช าระบัญชี หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี พร้อมด้วย
หลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือ หุ้นทุกคนหรือ
หลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 

(๒.๒) หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณาค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๒.๓) ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือ หุ้นท่ีปรากฏมติแต่งตั้งผู้ช าระบัญชีหรือ

ก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชีตามท่ีขอจดทะเบียน 
(๒.๔) ส าเนารายช่ือซ่ึงปรากฏลายมือช่ือผู้ถือหุ้นท่ีได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  
(๒.๕) ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีถึงแก่กรรม) 

(๓) กรณีศาลมีค าส่ังหรือค าพิพากษา ให้ส่งส าเนาค าส่ังหรือค าพิพากษาของศาลท่ีแต่งตั้งผู้
ช าระบัญชี หรือก าหนดอ านาจของผู้ช าระบัญชี 

ส่วนท่ี ๓ 
กำรจดทะเบียนเสร็จกำรช ำระบัญชี  

-------------------------- 
ข้อ ๑๐4 กรณีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทย่ืนค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี  หาก

ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการช าระบัญชียังไม่เสร็จส้ิน ให้นายทะเบียนตรวจสอบหากปรากฏหลักฐานชัดเจนตาม
ข้อเท็จจริงดังกล่าวก็ให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีไว้ก่อน  

 
เพื่อ รักษาประโยชน์ของราชการ  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้แก่ กรมสรรพากร กรม

ศุลกากร กรมสรรพสามิต  ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานประกันสังคม  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีหนังสือขอให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่ วนหรือ
บริษัท ให้นายทะเบียนให้ความร่วมมือระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับ
แต่วันท่ีลงในหนังสือ  หากหน่วยงานใดประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้องมีหนังสือแจ้ง
ขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกินหกเดือน  เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับหน่ึง ๆ  แล้วหากไม่มี
หนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีก ให้นายทะเบียนพิจารณาส่ังการค าขอจดทะเบียนต่อไป  

กรณีหน่วยงานอื่นของรัฐนอกจากหน่วยงานตามวรรคสองมีหนังสือขอให้ระงับการจด
ทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้นายทะเบียนมีหนังสือแจ้งหน่วยงานน้ัน ๆ ว่าจะระงับ
การจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันท่ีลงในหนังสือ  หากหน่วยงานใด
ประสงค์จะขอให้ระงับการจดทะเบียนต่อไปอีกจะต้องมีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีกฉบับละไม่เกินหกเดือน  



 

 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามหนังสือฉบับหน่ึง ๆ แล้ว  หากไม่มีหนังสือแจ้งขอให้ระงับต่อไปอีก  ให้นาย
ทะเบียนพิจารณาส่ังการค าขอจดทะเบียนต่อไป 

เมื่อนายทะเบียนให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีตามท่ีกล่าวข้างต้นไว้คราวใด
ให้หมายเหตุในสารบัญทะเบียนรวมท้ังบันทึกข้อมูลและภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันทีทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๐5 เมื่อได้รับจดทะเบียนเลิกหรือเสร็จการช าระบัญชีของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใด
แล้ว ให้ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรวบรวมรายช่ือห้างหุ้นส่วนบริษัทดังกล่าวแจ้งเจ้าหน้าท่ีสรรพากร
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป เว้นแต่กรณีท่ีได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนบริษัททาง
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากรแล้ว 

หมวด 6 
กำรถอนทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัดร้ำง 

--------------------------- 
ข้อ ๑๐6 เมื่อปรากฏกรณีดังต่อไปน้ี ให้สันนิษฐานว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ท าการค้า

หรือประกอบการงานหรือไม่มีตัวผู้ช าระบัญชีท าการอยู่ แล้วแต่กรณี ให้นายทะเบียนด าเนินการตามมาตรา 
๑๒๗๓/๑ มาตรา ๑๒๗๓/๒ และมาตรา ๑๒๗๓/๓ เพื่อขีดช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันออกจากทะเบียน  

(๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดมิได้ส่งงบการเงินนับแต่ปีปัจจุบันย้อนหลังสามปีติดต่อกัน หรือ 
(๒) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีอ ยู่ระหว่างช าระบัญชี แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ท ารายงานการ

ช าระบัญชี หรือมิได้ ย่ืนจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีให้เสร็จส้ินภายในสามปีนับแต่วันรับจดทะเบียนเลิก  
และนายทะเบียนได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและผู้ช าระบัญชีแจ้งให้
ด าเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ช าระบัญชี หรือย่ืนรายงานการช าระบัญชี หรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีภายใน
หน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีส่งหนังสือแล้ว แต่ผู้ช าระบัญชีมิได้ปฏิบัติตาม หรือ  

 
(๓) นายทะเบียนมีมูลเหตุอื่นท่ีเช่ือได้ว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมิได้ประกอบการงา น

นอกเหนือจากกรณีตาม (๑) และ (๒)  
ข้อ ๑๐7 ในระหว่างการด าเนินการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้าง หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ีให้นายทะเบียนพิจารณาระงับการขีดช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน 
(1) ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีส่งหนังสือสอบถามการประกอบการงาน ถ้านายทะเบียน

ได้รับค าตอบจากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทเป็นหนังสือว่ายังคงท าการค้าหรือประกอบการงานอยู่ 
(2) ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีส่งหนังสือแจ้งให้ด าเนินการเพื่อให้มีตัวผู้ช าระบัญชี

หรือย่ืนรายงานการช าระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี ถ้าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือผู้ช าระบัญชี
ด าเนินการให้มีตัวผู้ช าระบัญชีหรือย่ืนรายงานการช าระบัญชีหรือจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีแล้วแต่กรณี  

(3) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแสดงหลักฐาน  ให้เห็นว่ามีเหตุอื่นท่ีไม่อาจขีดช่ือออกจาก
ทะเบียนได้เมื่อพ้นระยะเวลาตาม (๑) หรือ (๒) แล้ว 



 

 

(4) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่มีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ตามท่ีจดทะเบียนไว้  แต่ในระหว่าง
ด าเนินการได้มาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 

(5) มีการส่งงบการเงิน 
(6) มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนหรือย่ืนเอกสารอื่นท่ีเก่ียวข้องทาง

ทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือมีการส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นคร้ังสุดท้ายถึงวันท่ีตรวจสอบไม่เกิน 3 ปี 
(7) มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงรายการทางทะเบียนเก่ียวกับผู้ช าระบัญชีหรือส านักงาน

ของผู้ช าระบัญชี หรือย่ืนเอกสารอื่น ท่ีเก่ียวข้องทางทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคร้ังสุดท้ายถึงวันท่ี
ตรวจสอบไม่เกิน 3 ปี 

(๘) ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนควบกับห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ ากัดได้จดทะเบียนควบกับ
บริษัทจ ากัดอื่นแล้ว หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท แล้วแต่กรณี 

(๙) ห้างหุ้นส่วนได้แปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด  หรือบริษัทจ ากัดได้แปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัดแล้ว หรืออยู่ในระหว่างด าเนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
แล้วแต่กรณี 

(๑๐) มีการย่ืนขอจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อนายทะเบียน  ท้ังน้ี ไม่ว่านาย
ทะเบียนจะได้รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทน้ันแล้วหรือไม่ 

(๑๑) ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทได้ถูกศาลพิพากษาหรือมีค าส่ังให้ล้มละลาย พิทักษ์ทรัพย์
ช่ัวคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือมีค าส่ังอื่นตามกฎหมายล้มละลาย 

(๑๒) ศาลมีค าส่ังรับค าร้องฟื้นฟูกิจการหรืออยู่ในระหว่างด าเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
(๑๓) มีหลักฐานเป็นหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทอยู่ในระหว่าง

การฟ้องร้องด าเนินคดี หรือศาลมีค าส่ังห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนเป็นการช่ัวคราว หรือมีค าส่ังศาล
ในท านองเดียวกัน หรือมีการคัดค้านการจดทะเบียน 

ข้อ ๑๐8 ให้น าความในข้อ ๑๐4 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใช้บังคับแก่การ
ขอให้ระงับการขีดช่ือห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียนโดยอนุโลม 

หมวด 7 
กำรอุทธรณ์ค ำสั่งนำยทะเบียน 

--------------------------- 
ข้อ ๑๐9 ในกรณีนายทะเบียนมีค าส่ังปฏิเสธการจดทะเบียน หรือการจดทะเบียนท่ีมีผู้คัดค้าน

และค าคัดค้านฟังไม่ข้ึน ให้นายทะเบียนแจ้งผลการพิจารณาค าขอจดทะเบียนหรือค าคัดค้านเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิล าเนาของผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้คัดค้านแล้วแต่กรณีโดยระบุ วัน เดือน และปี ท่ีท าค าส่ัง 
ช่ือและต าแหน่งขอ งเจ้าหน้าท่ีท่ีท าค าส่ัง  ลายมือ ช่ือ ของเจ้ าหน้าท่ีท่ีท าค าส่ัง และเหตุผล ท่ีท าค าส่ั งซ่ึง
ประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้
ดุลพินิจ พร้อมท้ังแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้น้ันมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังของนายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับ



 

 

แจ้งค าส่ังดังกล่าว  
ข้อ ๑10 ค าอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริง  หรือข้อกฎหมายท่ี

อ้างอิงให้ชัดเจนโดยย่ืนต่อนายทะเบียนผู้ออกค าส่ัง  
ข้อ ๑๑1 เมื่อได้รับค าอุทธรณ์  ให้นายทะเบียนผู้ออกค าส่ังพิจารณาค าอุทธรณ์ หากเห็น

ด้วยกับค าอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงค าส่ัง แต่หากไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ให้สรุปข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมาย และท าความเห็นเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าอุทธรณ์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

กรณี ท่ีนายทะเบียน ผู้ออกค าส่ังไม่อ ยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม
ทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า หรือผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  หรือ
ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือผู้ท าหน้าท่ีแทนบุคคลดังกล่าว  เป็นผู้พิจารณาค าอุทธรณ์ หรือ
มอบหมายให้นายทะเบียนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาค าอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  

หมวด ๘  
กำรถอน กำรจ ำหน่ำย และกำรท ำลำยค ำขอจดทะเบียนและเอกสำรเ ก่ียวกับทะเบียน  

---------------------------  
ข้อ ๑๑2 ในกรณีท่ีนายทะเบียนยังไม่ได้รับจดทะเบียนค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทใด  ท่ีได้ ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ หากมีการขอถอนค าขอ  นายทะเบียนจะอนุญาตให้ถอนค าขอน้ันได้เมื่อ
ปรากฏว่า ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือขอถอนค าขอ 

เมื่ออนุญาตให้ถอนค าขอจดทะเบียนแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกถอนค าขอในสารบัญ
ทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์และให้จ าหน่ายค าขอน้ันออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๑3 ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีนายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมี
ค าส่ังอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งค าส่ังและก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้รับมอบ
อ านาจทราบว่าจะต้องด าเนินการตามค าส่ังให้เสร็จส้ินภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีมีค าส่ังในค าขอน้ันโดยให้ลง
ลายมือช่ือรับทราบในแบบ ต. (แบบตรวจค าขอจดทะเบียน) และผู้ขอจดทะเบียนจะต้องด าเนินการตามค าส่ัง
ของนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง หากผู้ขอจดทะเบียนยังมิได้ด าเนินการตามค าส่ัง
ของนายทะเบียน ให้นายทะเบียนจ าหน่ายค าขอน้ันออกจากสารบบ  และบันทึกจ าหน่ายค าขอในสารบัญ
ทะเบียนและในระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๑๑4 บรรดาค าขอท่ีนายทะเบียนไม่รับจดทะเบียน  ค าขอท่ีผู้ขอจดทะเบียนขอถอน
หรือละท้ิง เมื่อนายทะเบียนได้จ าหน่ายออกจากสารบบแล้วให้ด าเนินการท าลายได้ตามระเบียบงานสารบรรณ 

เอกสารอื่นนอกจากเอกสารตามวรรคหน่ึง นายทะเบียนจะท าลายได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
ให้อ านาจนายทะเบียนท่ีจะท าลายเอกสารดังกล่าวได้ 

อากรแสตมป์ท่ีผนึกอยู่บนเอกสารท่ีจะท าลายได้ให้ท าลายเสียด้วย  



 

 

บทเฉพำะกำล 
ข้อ ๑๑5 บรรดาค าขอจดทะเบียนซ่ึงได้ย่ืนขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ 

ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีใช้บังคับอยู่ในขณะย่ืนค าขอจดทะเบียนน้ัน  
ข้อ ๑๑6 ค าขอจดทะเบียนตามข้อ ๑๑5 ท่ีนายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีค าส่ัง

อย่างหน่ึงอย่างใดแล้วก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ  ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ด าเนินการตามค าส่ังของนาย
ทะเบียนให้เสร็จส้ินภายในสองเดือนนับแต่วันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ  นายทะเบียนจะจ าหน่ายค าขอจดทะเบียน
น้ันออกจากสารบบ  

ประกาศ ณ วันท่ี  1  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61 

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธ์ุ) 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

นายทะเบียนกลาง  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดตั้งหางหุนสวนจาํกัด 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใชทั้ง 3 หนา)    
 

แบบ ว. 

 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล 
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(4) แบบ สสช.๑ จาํนวน ๑ ฉบับ 
(5) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน 

 (7)  กรณีมีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบียน  
 ใหผูเปนหุนสวนทุกคนที่มีสญัชาตไิทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรองหรือแสดง   
       ฐานะทางการเงินของผูเปนหุนสวนแตละรายโดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่ 
       สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุนดวย  
 (8)  สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
 (9)  สําเนาหลักฐานการเปนผูรบัรองลายมือชื่อ (ถามี) 
 (๑0)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

 2 จัดตั้งหางหุนสวนสามญันิติบุคคล แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใชเฉพาะหนา 1 
และหนา 3) 
 
 
 
 
                      

แบบ ว.                เชนเดียวกับจัดตั้งหางหุนสวนจํากดั 

 

รายละเอียดคําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน 
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

3 แกไขเพิ่มเติมหางหุนสวน 
- ชื่อหางหุนสวน 
- ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและ/

หรือสํานักงานสาขา 
- ผูเปนหุนสวน 
- หุนสวนผูจดัการ 
- ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ 
- ตราของหางหุนสวน 
- รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรจะให

ประชาชนทราบ 
 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใชเฉพาะหนา 
ที่มีการแกไขรายการ 
และกรณีแกไขเพิ่มเติม
ผูเปนหุนสวนใหระบุ
รายการผูเปนหุนสวน
ทั้งหมดหลังจากที่มี
การแกไขแลว) 

- (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิม่เตมิชื่อและหรือตราหางหุนสวน) 
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อ

ภาษาอังกฤษ) 
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

แกไขเพิ่มเติมที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญ) 
(5) สําเนาบตัรประจําตัวของผูเปนหุนสวนที่เขาใหมทุกคน  
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน 

(ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนผูเปนหุนสวนเขาใหม/เพิ่มทุน โดยนําเงินมาลงหุน) 
  (7)  สัญญาหุนสวนแกไขเพิ่มเตมิ (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจดัการตามที่จดทะเบียนไวมิได 
       ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปนหุนสวนผูจดัการหรือถึงแกกรรม) 
 (8)  สําเนาใบมรณบัตร (ใชเฉพาะกรณหีุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม) 
 (9)  สําเนาหลักฐานการเปนผูจดัการมรดก (ใชเฉพาะกรณหีุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม) 
(10)  สําเนาบัตรประจําตัวของหุนสวนผูจดัการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(11)  สําเนาหลักฐานการเปนผูรบัรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(12)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)    

4 แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค 
ของหางหุนสวน 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(ใชเฉพาะหนา 1) 

แบบ ว. 

 

 

 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (กรอกเฉพาะขอ 1 และขอ 6) 
(3) สําเนาบตัรประจําตัวของหุนสวนผูจัดการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(4) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(5) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)          
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5 ควบหางหุนสวน แบบ หส.1 แบบ หส.2 
(หางหุนสวน 
สามัญนติิบุคคล 
ใชเฉพาะหนา 1  
และหนา 3  
หางหุนสวนจํากัด    
ใชทั้ง 3 หนา) 
 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อหางหุนสวนขึ้นใหม) 
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(4) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(5) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานกังานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดมิของหางที่ควบเขากัน) 
(6)   สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน 
(7) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(8) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)                                                                                     

6 แปรสภาพหางหุนสวน 
เปนบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใชเฉพาะหนา 1 
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ) 
ชําระอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3  
(ใชทั้ง 2 หนา) 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
(3) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ    
(4) สําเนารายชื่อผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือชื่อ 
(5) สําเนารายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ 
(6) สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี)  
(7) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน - โอนกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน - เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธิ์

ตาง ๆ (ถามี)   
(8) หนังสือพิมพที่ลงพิมพโฆษณาบอกกลาวการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด (ใชเฉพาะ

หนาที่มีชื่อหนังสือพิมพและวันที่ออกหนังสือพิมพ) 
(9) สําเนาหนังสือบอกกลาวเจาหนี้ (ถามี)  
(10)   สําเนาหนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมีเจาหนี้หรือเจาหนีไ้มคดัคานซึ่งลงลายมือชื่อโดย  

 กรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     (11)  สําเนาหนังสือคดัคานของเจาหนี ้(ถามี) 
(12)  สําเนาหลักฐานการชําระหนี้ - ใหประกันหนี้เจาหนี้ (ถามี) 
(13)  หนงัสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆของหางหุนสวน  

 ที่แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอํานาจที่ขอจดทะเบียน 
(14)  แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 
(15)  สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการทุกคน 
(16)  สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(17)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

7 หนังสือบริคณหสนธิ แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใชทั้ง 2 หนา) 
ชําระอากร 200 บาท 

 

แบบ ว. (1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล  
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(4) สําเนาบตัรประจําตัวของผูเริม่กอการทุกคน 
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

8 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธ ิ
กอนการจัดตั้งบริษัท 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใชเฉพาะหนา 1) 

แบบ ว. 
(ใชเฉพาะกรณีแกไข
เพิ่มเตมิ 
วัตถุที่ประสงค) 

(1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท) 
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่นนอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(4) หลักฐานการใหความยินยอมของผูเริม่กอการทุกคน 
(5) สําเนาบตัรประจําตัวของผูเริม่กอการที่เขาใหมทุกคน (ใชในกรณีเพิม่หรือเปลี่ยนตัวผูเริ่มกอการ) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     (6) สําเนาบตัรประจําตัวของผูเริม่กอการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(7) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(8) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  

9 จัดตั้งบริษัท แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.3 
(ใชทั้ง 2 หนา) 

แบบ ก. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 
(3) สําเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 
(4) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
(5) สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี) 
(6) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน 
(7) กรณีมคีนตางดาวถือหุนในบริษัทจาํกัดไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบยีน หรือ

ในกรณีไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุนแตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอาํนาจลงนามหรือรวมลงนาม
ผูกพันบริษัท ใหผูถือหุนทุกคนที่มสีัญชาตไิทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรอง
หรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุนโดยตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่
นํามาลงหุนหรือถือหุนของผูถือหุนแตละราย 

(8) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(9) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 
(10)   หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(11)   สําเนาบตัรประจําตัวของกรรมการทุกคน  
(12)   สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(13)   หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

10 หนังสือบริคณหสนธิ และ 
จัดตั้งบริษัท พรอมกัน 
ภายในวันเดียวกัน 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใชทั้ง 2 หนา) 
ชําระอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3 
(ใชทั้ง 2 หนา) 
 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล 
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
(4) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจหรือใชชื่อนิติบุคคลที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
(5) แบบ บอจ.5 
(6) สําเนารายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่ได

ประชุมจัดตั้งบริษัทพรอมลายมือชื่อ 
(7) สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษทั 
(8) สําเนาขอบังคับ ชําระอากร 200 บาท (ถามี) 
(9) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน 
(10)   กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษทัจํากัดไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนหรือทุนจดทะเบยีน 

หรือในกรณไีมมคีนตางดาวเปนผูถอืหุนแตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือ 
รวมลงนามผูกพันบริษัท ใหผูถือหุนทุกคนที่มีสัญชาตไิทยสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให
เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุนโดยตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับ
จํานวนเงินที่นํามาลงหุนหรือถือหุนของผูถือหุนแตละราย 

(11)   แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(12)   แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สาํคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 
(13)   สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการและกรรมการทุกคน 
(14)   สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(15)   หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

11 มติพิเศษให 
เพิ่มทุน/ลดทุน/ควบบริษัท 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) สําเนาบตัรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(3) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  

 (4)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

12 ควบบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 
(ใชเฉพาะหนา 1 
แตไมตองระบุ
รายการผูเริ่มกอการ) 
ชําระอากร 200 บาท 
แบบ บอจ.3 
(ใชทั้ง 2 หนา) 
 

แบบ ว. 
แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน 
(3) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม) 
(4) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
(5) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย) 
(6) สําเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามที่ควบเขากัน ชําระอากร 200 บาท (ถามี) 
(7) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
(8) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชที่ตั้งเดมิของบริษัทที่ควบเขากัน) 
(9) สําเนาบตัรประจําตัวของกรรมการทุกคน  
(10)   สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(11)   หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

13 แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธ ิ
ภายหลังจัดตั้งบริษัท        

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ว. 
(ใชเฉพาะกรณี
แกไขเพิ่มเติมวัตถุที่
ประสงค) 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเตมิชื่อบริษัท) 
(3) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ)  
(4) หนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพิม่เติม ชําระอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ 
(5) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพิ่มเติมวตัถุที่ประสงค) 
(6) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือนายหนาประกันภัย) 
(7) สําเนาบตัรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(6) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

14 ตั้งขอบังคับใหม                          
หรือแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ  

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(2) ขอบังคับใหมหรือขอบังคับฉบับแกไขเพิ่มเติม ชําระอากร 50 บาท จํานวน 1 ฉบับ 
(3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเพื่อเปลี่ยนรอบปบญัชี กรณีที่บริษัทไมเคยดําเนินการปดรอบปบัญชี

เพื่อจัดทํางบดุล ใหสงหนังสือยืนยันวาตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไมเคยดําเนินการปดบญัชี
เพื่อจัดทํางบดุล  

(4)  สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) 
(6)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

15 เพิ่มทุน 
ลดทุน 
กรรมการ 
แกไขเพิ่มเติม 
-   จํานวนหรือชื่อกรรมการซึ่ง 
    ลงชื่อผูกพันบริษัท 
-   ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ 
    และ/หรือสํานักงานสาขา 
-   ตราของบริษัท 
-   รายการอยางอื่นซึ่ง 
     เห็นสมควร 
    จะใหประชาชนทราบ 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ก. 
(ใชเฉพาะกรณ ี
มีกรรมการเขาใหม) 

(1) ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคล (ใชเฉพาะกรณีเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษในตราของบริษัท) 
(2) แบบขอใชชื่อนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชชื่อภาษาตางประเทศอื่น นอกจากชื่อ 

ภาษาอังกฤษ) 
(3) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษิัทจํากัด 
(4) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุน  (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุน) 

- หนังสือรับรองจากธนาคาร  หรอื 
      - สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน 
(5) หลักฐานการอนุญาตให เพิ่มทุน ลดทุน แตงตั้งกรรมการใหม แกไขเพิ่มเติมสํานักงานแหงใหญ

และ/หรือสาํนักงานสาขา จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแหงประเทศไทย 
หรือคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณี (ใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบธุรกิจเงินทุน หรือ
หลักทรัพย หรือเครดิตฟองซิเอร หรือธนาคารพาณิชย)  

(6) สําเนาบตัรประจําตัวของกรรมการเขาใหมทุกคน (ใชในกรณีมีกรรมการเขาใหม) 
(7) สําเนาใบมรณบตัร (ใชเฉพาะกรณกีรรมการถึงแกกรรม) 
(8) คําสั่งศาลใหลมละลาย (ใชเฉพาะกรณีฟนฟูกิจการ) 
(9) หนังสือชี้แจงวาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติกาํหนดสภาพและบุรมิสิทธิ์แหงหุนนั้นๆ วาเปน  

สถานใดเพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกหุนใหมเปนหุนบุริมสิทธิ์ โดยไมไดจด
ทะเบียนขอบังคับ หรือจดทะเบียนขอบังคับแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ รายการ 
จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ
รายการจดทะเบียน 

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     (10)   แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สาํคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป 
(11)   สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบยีน 
(12)   สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(13)   หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

16 เลิกหางหุนสวน 

 

 

 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลใหเลิกหางหุนสวน (ถามี)  
(2) สําเนาสัญญาของหางหุนสวนหรือขอตกลงของผูเปนหุนสวนทุกคนที่ตกลงหรือใหความยินยอม

ในการตั้งผูชําระบัญชีหรือตั้งผูอื่นที่ไมใชหุนสวนผูจดัการทุกคนเปนผูชําระบญัชี (ใชเฉพาะกรณี
ที่ผูชําระบัญชีมิใชหุนสวนผูจดัการทุกคนตามที่จดทะเบียนไวกอนเลกิ) หรือกําหนดอํานาจของผู
ชําระบัญชีเปนอยางอื่นซึ่งมิใชอํานาจของหุนสวนผูจัดการตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก 

(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป  
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก)  

(4) สําเนาใบมรณบตัร (ใชเฉพาะกรณหีุนสวนผูจดัการถึงแกกรรม) 
(5) สําเนาบตัรประจําตัวของผูชําระบญัชีทุกคน 
(6) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(7) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

17 เลิกบริษัท แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลใหเลิกบริษัท (ถามี)  
(2) สําเนารายงานการประชุมใหญผูถอืหุนซึ่งผูถือหุนที่มีมตติั้งผูชําระบญัชีหรือกําหนดอํานาจผูชําระ  
      บัญชีเปนอยางอื่น โดยมีกรรมการผูมีอํานาจทําการแทนบริษัทตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก      
      บริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง (ใชเฉพาะกรณีที่ผูชําระบัญชีมิใชกรรมการทุกคนตามที ่
      จดทะเบียนไวกอนเลิก หรือกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีเปนอยางอื่นซึ่งมิใชอํานาจของ 
      กรรมการตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 
เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     (3) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป  
(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก) 

(4) สําเนาใบมรณบตัร (ใชเฉพาะกรณกีรรมการถึงแกกรรม) 
(5) สําเนาบตัรประจําตัวของผูชําระบญัชีทุกคน    
(6)  สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(7)  หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

18 แกไขเพิ่มเติม 
อํานาจของผูชําระบัญชี 
ที่ตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี 
ตั้ง/เปลี่ยนตัวผูชําระบญัชี 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) สําเนาคําสั่งศาลกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผูชําระบญัชี (ถามี) 
(2) สําเนาบตัรประจําตัวของผูชําระบญัชีที่ตั้งใหมทุกคนในกรณีตั้ง/เปลีย่นตัวผูชําระบัญชี 
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานที่สําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป  

(ใชเฉพาะกรณีสํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชที่ตั้งสํานักงานแหงใหญตามที่จดทะเบียนไวกอนเลิก) 
(4) สําเนาบตัรประจําตัวของผูชําระบญัชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน 
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) 

19 เสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรอื
บริษัท 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.5 แบบ ลช.3 
(พรอมเอกสาร 
แนบทาย) 

 

(1) แบบ ลช.6 
(2) งบการเงิน ณ วันเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท (จะใชงบการเงิน ณ วันที่ผูเปนหุนสวนตกลงใหเลิก

หางหุนสวนหรือที่ประชุมใหญผูถอืหุนมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันที่นาย
ทะเบียนรับจดทะเบยีนเลิกหางหุนสวนหรือบริษัทกไ็ด) 

(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 
(4) สําเนาบตัรประจําตัวของผูชําระบญัชีที่ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  
(5) สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)  
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  



แบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนก าหนดรูปแบบ 

แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 

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

 

   แบบ หส. 11     แบบ หส. 2  

   แบบ บอจ. 12     แบบ บอจ. 23 

   แบบ บอจ. 3     แบบ บอจ. 4 

   แบบ บอจ. 54     แบบ ว. 

   แบบ ก.      แบบ สสช. 1 

   แบบ ลช. 15     แบบ ลช. 2 

   แบบ ลช. 3      แบบ ลช. 5 

   แบบ ลช. 6     แบบ บธ. 2 

   หนังสือมอบอ ำนำจ 

   แบบค ำรับรองกำรกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 

   แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 

   แบบขอใช้ช่ือนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 

   หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม6 

   แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่      

                                                                    
1 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
2 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
3 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 
4 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
5 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
6 แก้ไขเพ่ิมเติมตำมระเบียบส ำนักงำนหุ้นส่วนบริษัทกลำงว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 



แบบ หส. �       

คาํขอที	………….…….....                                                                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                    
รับวนัที	……………….....                                                                                                                   …………………..………………                 
                                                                   คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน………………………….…………………………………………..…………… 
ทะเบียนเลขที	………………………………………………… 

(�) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน สามญันิติบุคคล / จาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปนี+  
จดัตั+งหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล / จาํกดั   (ทุนจดทะเบียน……………….......................................บาท)  

  ควบหา้งหุน้ส่วน (หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,............................................................... 
 ไดค้วบเขา้กนักบั หา้งหุน้ส่วน...............................................................................ทะเบียนเลขที,................................................................) 

แกไ้ขเพิ,มเติมชื,อหา้งหุน้ส่วน  
แกไ้ขเพิ,มเติมวตัถุที,ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วน                                                      
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั"งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา  
แกไ้ขเพิ	มเติมผูเ้ป็นหุน้ส่วน (หุน้ส่วนเขา้…...…......คน) (หุน้ส่วนออก........…......คน) (เพิ	มทุน.......……..คน) (ลดทุน....................คน)   

  (เปลี	ยนสิ	งที	นาํมาลงหุน้.........…....คน) (เปลี	ยนจาํพวกหุน้ส่วน.................คน) 
      (ทุนของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนรวมกนัเพิ	มขึ"น .................................................................................บาท) 

แกไ้ขเพิ,มเติมหุน้ส่วนผูจ้ดัการ                                                    
แกไ้ขเพิ,มเติมขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

    แกไ้ขเพิ,มเติมตราของหา้งหุน้ส่วน                                                 
 รายการอื,น ๆ  ที,เห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  
  (1) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี"  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณีมีลูกจา้งตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 17;8 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั
การส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 1778 
 
 

                                                                                                                                                   ลงลายมือชื,อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  
  

                                                                                     ...……………………………………………                 
                  (………………………………………….…)         
 
  

                                                                                                                                       …………………………….………..……… 
                                                                                                                                      (……………………………………..………) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                            บนัทึกนายทะเบียน 
เมื	อวนัที	……………………………………………………..                          รับจดทะเบียน ณ วนัที	…….……………..…..…….…… 
 

……………………………………………………………....                    (ลงลายมือชื	อ)……………..…………......…...............นายทะเบียน 
(……………………………………………………….……)                         (.…............................................................)     
นายทะเบียน /……………………..…………………………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
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 คาํเตือน    9. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                      ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II 
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แบบ บอจ. 1    
         

 

คาํขอที	......................................                                         สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที	………………………….                                     คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั                            …….………………………….……            
    บริษทั …………………………………………………….……….…… จาํกดั 

ทะเบียนเลขที	 บค…………………………………….……….……ทะเบียนเลขที	………………………………………….……….… 
        (9) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนบริษทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยด์งัต่อไปนี"   
หนงัสือบริคณห์สนธิ                                                                             
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนการจดัตั"งบริษทั ขอ้……….…….………        
จดัตั"งบริษทัจาํกดั 
แปรสภาพหา้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจาํกดั (หา้งหุน้ส่วน........................................................ ทะเบียนเลขที	....................................................)                    
มติพิเศษให ้(เพิ	มทุน / ลดทุน / ควบบริษทั)                              
เพิ	มทุน / ลดทุน                                                                                              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 1. (ชื	อบริษทั)                                   
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 2. (สาํนกังานของบริษทั)                    
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุที	ประสงคข์องบริษทั)              
แกไ้ขเพิ	มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 5. (ทุน / หุน้ / มูลค่าหุน้) 
แกไ้ขเพิ	มเติมขอ้บงัคบั ขอ้ .........................................................                     
การควบบริษทัจาํกดั (บริษทั...............................................................................จาํกดั ทะเบียนเลขที	............................................................. 
ไดค้วบเขา้กนักบับริษทั......................................................................................จาํกดั  ทะเบียนเลขที	............................................................) 
กรรมการ (เขา้…………….…… คน) (ออก…………………คน) 
แกไ้ขเพิ	มเติมจาํนวนหรือชื	อกรรมการซึ	งลงชื	อผกูพนับริษทั 
แกไ้ขเพิ	มเติมที	ตั"งสาํนกังานแห่งใหญ่ และ / หรือ สาํนกังานสาขา             
แกไ้ขเพิ	มเติมตราของบริษทั  

      รายการอยา่งอื	นซึ	งเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ    
  (1) เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันี"  

ขอส่งสาํเนาขอ้บงัคบัเกี	ยวกบัการทาํงาน ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 1789 (กรณีมีลูกจา้งตั"งแต่ 9: คน ขึ"นไป) 
ขอจดทะเบียนเครื	องหมายการคา้ตามพระราชบญัญติัเครื	องหมายการคา้ พ.ศ. 17;8 
ขอมีบตัรประจาํตวัผูส่้งออก – นาํเขา้สินคา้ตามประกาศกรมการคา้ต่างประเทศ เรื	องหลกัเกณฑว์ิธีการและเงื	อนไขการขอรับหนงัสือสาํคญั การ
ส่งออก – นาํเขา้ สินคา้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 1778 

 
 

                                                                                                                       ลงลายมือชื	อผูเ้ริ	มก่อการผูข้อจดทะเบียน / กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั  

                                                                                                                                       ...………………………………………….……… 
                                                                          (.……………………………………………….…)     
 
                                                                                                                …………….…………….….………….…………     
                                                                                                                                      (..………………………………………..……..….) 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื	อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                  บนัทึกนายทะเบียน   
เมื	อวนัที	..................................................................................…                         รับจดทะเบียน ณ วนัที	……………………………………. 
 

  ………………………………………..………….…………..                     (ลงลายมือชื	อ)...............................................................นายทะเบียน 
 (……………………………………….…..……….…………)                            (..................................................................)     
นายทะเบียน /………………………………………….………                                   ประทบัตราตาํแหน่ง 
 
 
 

 คาํเตือน   9.  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2.  นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
                 3.  การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิด ตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                       ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.18II 

(ประทบัตราบริษทั) 
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื�อผู้ถือหุ้น 
 

  ชื�อบริษทัจาํกดั
                                      ทะเบียนเลขที�

           

� ณ วนัประชุม  � จดัตั�งบริษทั  � สามญัผูถื้อหุ้น  � วิสามญัผูถื้อหุ้น  ครั� งที�…...............................................เมื�อวนัที�...................................................................................
     �  คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื�อวนัที�.................................................................................... 
          ทุนจดทะเบียน.....................................................................................บาท  แบ่งออกเป็น............................................................หุ้น  มลูค่าหุ้นละ........................................บาท
          ผูถื้อหุ้น   ไทย ...........................คน  จาํนวน..................................................................หุ้น   อื�น ๆ .........................../น  จาํนวน...................................................................หุ้น 

ลาํดบั
ที� 

ชื�อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที�ถือ

เงินที�ชาํระแลว้ (1) เลขหมายใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             

บตัรอื�น ๆ (ระบุ) .............................เลขที�.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (2) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที� เป็น           ขาด สญัชาติ (3) อาชีพ ที�อยู ่
   หุ้นละ      (7) 

 
    

  (2) 

 
 

       หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

     หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

     หุ้นละ      (7) 
 

    
             

 
   (2) 

 
 

หนา้…………...…ของจาํนวน…………..…...หนา้  

                    ขอรับรองว่าเป็นรายการที�ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
                                      (ลงลายมือชื�อ)…………………………………………………กรรมการ
                                                            (…………………………………………………)

แบบ บอจ. 5 

หมายเหตุ   ช่อง  “เงินที�ชาํระแลว้ (�)” ให้ระบุจาํนวนเงินค่าหุ้นที�ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระเป็นเงิน            
                  ช่อง  “ถือวา่ชาํระแลว้ (')” ให้ระบุค่าหุ้นที�ถือวา่ชาํระแลว้แต่ละหุ้น เฉพาะหุ้นซึ� งตอ้งชาํระดว้ยทรัพยสิ์น หรือ แรงงาน     
                  ช่อง  “สัญชาติ (3)” หากเป็นนิติบุคคล ให้ระบุประเทศที�จดทะเบียนจดัตั1ง   









 
 

แบบ ลช. ' 
 

คาํขอที�..................................                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 
รับวนัที�..................................                                            ..................................................... 
                                                                 คําขอจดทะเบียนเลกิและชําระบัญชี 

ห้างหุ้นส่วน / บริษัท .............................................................................................................. 
ทะเบียนเลขที!................................................................ 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ดงัต่อไปนี,  
เลิกหา้งหุน้ส่วน / บริษทั และอาํนาจของผูช้าํระบญัชี                 แกไ้ขเพิ�มเติมอาํนาจของผูช้าํระบญัชี 

        แกไ้ขเพิ�มเติมที�ตั,งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี                                 ตั,ง / เปลี�ยนตวัผูช้าํระบญัชี           
          เสร็จการชาํระบญัชี 
โดยไดแ้นบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถว้นตามระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทักลางวา่ดว้ยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผน่ 

(2) ขา้พเจา้ขอรับรองวา่การจดทะเบียนครั, งนี,ไดด้าํเนินการถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั (กรณีเป็นบริษทัจาํกดั)  ดงันี,  
สัญญาของห้างหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มตทิี!ประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 
       ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกหา้งหุน้ส่วนตามสัญญา / ขอ้ตกลง หรือ มติที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน เมื�อวนัที�................................................ 
มีผลใชบ้งัคบัวนัที�..............................................................................  
       ที�ประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เมื�อวนัที�............................................................................................ 
การบอกกล่าวนัดประชุมของบริษัท 
       ไดบ้อกกล่าวนดัประชุม สามญัผูถื้อหุน้ / วสิามญัผูถื้อหุน้ ครั, งที�.................................................ลงวนัที�............................................................................. 
โดยลงพมิพโ์ฆษณาในหนงัสือพมิพ ์และ ส่งทางไปรษณียต์อบรับ / ส่งมอบใหแ้ก่ตวัผูถื้อหุน้แลว้ 
การประชุมของบริษัท   
       ที�ประชุมไดมี้มติในเรื�องที�ขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เมื�อวนัที�.....................................................
ระหวา่งเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บา้นเลขที�............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชุมจาํนวน....................คนนบัจาํนวนหุน้ได.้.................................หุน้ 
โดย.................................................................................................เป็นประธานที�ประชุม 
คาํพพิากษา / คาํสั!งศาล 
       ศาล................................................................................มีคาํพพิากษา / คาํสั�ง ในเรื�องที�ขอจดทะเบียน ตามคดี....................................................................
หมายเลข..................................................................เมื�อวนัที�.............................................................. 
อื!น ๆ ............................................................................................................................................................................................................................................. 
และรายการที�ระบุในคาํขอและเอกสารประกอบถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ทั,งนี,  จะส่งมอบเอกสารขา้งตน้ต่อนายทะเบียนทนัทีที�ประสงคจ์ะตรวจสอบ   
 

                                    ลงลายมือชื�อผูช้าํระบญัชี   

               ..................................................................................................... 
                                      (............................................................................................…...)      
                                                                     

                                                                    ..........…........................................................................................ 
                                (…................................................................................................) 
 
ขอรับรองวา่ผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือชื�อต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                                      บนัทึกนายทะเบียน 
เมื�อวนัที�.....................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัที�...........................................................................  

..................................................................................................                                 (ลงลายมือชื�อ)......................................................................นายทะเบียน                   
(.....................................................................……...................)                                                     (…………………………..…………………..)   
นายทะเบียน/..............................................................................                                                     ประทบัตราตาํแหน่ง 
         
 

คําเตือน  1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังานมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
      2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที�จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
         3. การไม่ยื�นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที�กฎหมายกาํหนดจะมีความผดิตาม พ.ร.บ.กาํหนดความผดิเกี�ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 
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ชื่อ คํา หรือขอความท่ีไมสามารถใชเปนชื่อของหางหุนสวนหรือบริษัท 

แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 
วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

 
 กูเกียรติไทย ยอดฟาจุฬาโลก 
 ตํารวจ เลิศหลานภาลัย 
 ทหาร นั่งเกลา 
 ทหารผานศึก จอมเกลา 
 ผานศึก ปนเกลา 
 อผศ. จุลจอมเกลา 
 นอกประจําการ มงกุฎเกลา 
 แหงชาติ ปกเกลา 
 แหงประเทศไทย อานันทมหิดล 
 ชาติไทย ภูมิพลอดุลยเดช 
 พุทธมณฑล ภูมิพล 
 บริษัทจังหวัด บริษัทพาณิชยจังหวัด อดุลยเดช 
 ชื่อองคการระหวางประเทศ อมรินทรา 
 ออสเตรเลีย เฮาส ศรีสุริเยนทรา 
 สวิส เทพศิรินทรามาตย 
 นิคมอุตสาหกรรม สุนันทากุมารีรัตน 
 เขตอุตสาหกรรมท่ัวไป สุขุมาลมารศรี 
 เขตอุตสาหกรรมสงออก ศรีสวรินทิรา 
 อาเชียน (ASEAN) ศรีพัชรินทรา 
 ศูนยหัตถกรรมภาคเหนือ สุวัทนา 
 ศูนยหัตถกรรมภาคใต รําไพพรรณี 
 ศูนยหัตถกรรมภาคตะวันออก สิริกิติ ์
 ศูนยหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวชิรุณหิศ 
 ตลาดกลาง มหาวิชราวุธ 
 เรดิโอ ไทยแลนด มหาวชิราลงกรณ 
 ทางดวน วชิรุณหิศ 
 ทางพิเศษ วชิราวุธ 
 ออมสิน วชิราลงกรณ 
 ไทยไฟโตเลียม มหิตลาธิเบศร 
 ไฟโตเลียม อดุลยเดชวิกรม 
 ไฟโตดีเซล สงขลานครินทร 
 ไฟโตลูบ ศรีนครินทร 



 
 ศรีนครินทรา เพ็ชรบูรณอินทราชัย 
 ราชชนน ี เทพรัตนราชสุดา 
 ราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท จุฬาภรณวลัยลักษณ 
 เทพสุดาวดี กัลยาสุนทร 
 ศรีสุดารักษ ราชวังบวรวิไชยชาญ 
 นรินทรเทวี พิศาลบวรศักดิ์ 
 จักรเจษฎา สถิตยธํารงสวัสดิ์ 
 ราชวังบวรสถานพิมุข บริรักษนรินทรฤทธิ์ 
 ธิเบศรบดินทร สุนทรธิบดี 
 นรินทรรณเรศ วรวัฒนสุภากร 
 เทพหริรักษ จรัสพรปฏิภาณ 
 อนัคฆนารี นฤบาลมุขมาตย 
 พิทักษมนตรี เสพสุนทร 
 อิศรานุรักษ เดชาดิศร 
 นรินทรเทพ พิพิธโภคภูเบนทร 
 นเรนทรบริรักษ โสมนัสวัฒนาวดี 
 ศรีสุเทพ สนิทนเรนทร 
 สวรรควิสัยนรบด ี มหิศวิรนทรามเรศ 
 นภาจรจํารัสศรี อรรควรราชกัลยา 
 ณรงคหริรักษ พิทักษเทเวศร 
 ไชยาศรีสุริโยภาส ภูวเนตรพิรนทรฤทธิ์ 
 มาลินีนพดารา วงศาธิราชสนิท 
 ศรีสัชนาลัยสุรกัญญา เทเวศรวัชรินทร 
 ชัยนาทนเรนทร สรรพศิลปปรีชา 
 สิริราชกฤธภัณ สถิตยสถาพร 
 นิภานภดล มรพุงศสิริพัฒน 
 อูทองเขตขันติยนารี ทิพยรัตนกิริฎกุลินี 
 กุณฑลทิพยวดี สวัสดิวัดนวิศิษฏ 
 ศิริภรณโสภณ มหิศรราชหฤทัย 
 อัษฎางคเดชาวุธ สุพรรณภาควดี 
 ไกรสรวิชิต พิจิตรเจษฎรจันทร 
 มาตยาพิทักษ สวรรคโลกลักษณวดี 
 จุฑาธุชธราดิลก จันทรบุรีนฤนาถ 
 เพชรรัตนราชสุดา ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ 
 สิริโสภาพรรณวดี ปราจิณกิติบดี 



 
 นคราไชยศรีสุรเดช สิรวัณวร ี
 ศรีรัตนโกสินทร มหิดล 
 กรรณาภรณเพ็ชรรัตน จักรี 
 เทพนารีรัตน รามา 
 อิศริยาลงกรณ รามาธิบดี 
 ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สยามมินทร 
 วิจิตรจิรประภา สยามมินทร 
 บริพัตรสุขุมพันธ ถาวรวรยศ 
 นครสวรรควรพินิต อลงกฎกิจปรีชา 
 กําแพงเพ็ชรอัครโยธิน วรศักดาพิศาล 
 ตรีเพ็ชรรุตมธํารง ภูบาลบริรักษ 
 สมมติวงศวโรทัย วรจักรธรานุภาพ 
 ศรีธรรมราชธํารงฤทธิ์ มหามาลา 
 พิไชยมหินทโรดม บําราบบรปกษ 
 จักรพงษภูวนาถ อับสรสุดาเทพ 
 พิษณุโลกประชานาถ เชษฐาธิเบนทร 
 สายสวลีภิรมย อมเรนทรบดินทร 
 สุทธาสินีนาถปยมหาราชปดิวรัดา ภูมินทรภักดี 
 ชินวรศิริวัฒน ราชสีหวิกรม 
 อนุพงศจักรพรรดิ สุดารัตนราชประยูร 
 อนุวัตรจาตุรนต อดุลยลักษณสมบัติ 
 ภาณุพงศพิริยเดช อุดมรัตนราษี 
 อดิศรอุมศักดิ์ ภูบดีราชหฤทัย 
 เทววงศวโรทัย บดินทรไพศาลโสภณ 
 นราธิปพงศประพันธ เจริญผลพูลสวัสดิ 
 พิทยาลาภพฤฒิยากร วรเสรฐสุดา 
 กัลยาณิวัฒนา มเหศวรศิววิลาส 
 นราธิวาสราชนครินทร วิษณุนาถนิภาธร 
 นครสวรรคศักดิพินิต เพ็ชรบูรณอินทราชัย 
 จันทบุรีสุรนาถ สมรรัตนสิริเชษฐ 
 พัชรกิติยาภา จันทรมณฑล 
 สิริภาจุฑาภรณ วิสิทธิกษัตริย 
 อทิตยาทรกิติคุณ นเรศรวรฤทธิ์ 
 มาตยาพิทักษ พิชิตปรีชากร 
 วรราชาทินัดามาตุ ขัตติยกัลยา 



 
 อดิศรอุดมเดช มหาสมณเจา 
 ภูธเรศธํารงศักดิ์ พระปตุลา 
 ประจักษศิลปาคม พระวิมาดา 
 พรหมวรานุรักษ พระวรวงศเธอ 
 ราชศักดิ์สโมสร พระองคเจา 
 จาตุรนตรัศมี หมอมเจา 
 จักรพรรดิพงศ หมอมราชวงศ 
 ทิวากรวงศประวัติ หมอมหลวง 
 สิริธัชสังกาศ ภปร. 
 สรรพสาตรศุภกิจ สก. 
 สรรพสิทธิประสงค มวก. 
 เทวะวงศวโรปการ กรมพระยา 
 บรมพงศาภิมุข กรมหลวง 
 ภาณุรังษีสวางวงศ กรมขุน 
 ภานุพันธุวงศวรเดช กรมพระ 
 วชิรญาณวโรรส กรมหมื่น 
 สมมตอมรพันธุ ปรมินทร 
 วิวิธวรรณปรีชา ปรเมนทร 
 พงศษดิศรมหิป ปรเมนทร 
 นราธิปประพันธพงศ สยามมกุฎราชกุมาร 
 ดํารงราชานุภาพ สยามบรมราชกุมารี 
 พิทยลาภพฤฒิธาดา อัครราชกุมารี 
 นริศรานุวัดติวงศ ราชินี 
 พระบาทสมเด็จ ราชินีนาถ 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อัครราชเทวี 
 พระเจาอยูหัว บรมราชเทวี 
 เจาอยูหัว อัครมเหสี 
 สมเด็จพระบรมวงศเธอ พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 
 พระเจาบรมวงศเธอ พระวรชายา 
 เจาฟา พระชามาดา 
 พระบวรราชเจา โครงการพระราชดําริ 
 พระสัมพันธวงศเธอ พระปรเมนทร 
 พระเจาลูกยาเธอ ศรีสินทร 
 พระเจาลูกเธอ มหาวชิราลงกรณ 
 พระพ่ีนางเธอ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร 



 
 กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช 
 สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  
 บรมนาถบพิตร  
 พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
 สุทิดา  
 พัชรสุธาพิมลลักษณ 
 พระบรม 
 ชนกาธิเบศร 
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 พระนางเจาสิริกิติ์  
 พันปหลวง 
 กรมสมเด็จ 
 พระกนิษฐาธิราชเจา  
 พระเทพรัตนราชสุดา  
 มหาจักรี 
 สิรินธร 
 วรราชภักดี 
 สิริกิจจการิณีพีรยพัฒน 
 รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 
 จุฬาภรณวลัยลักษณ 
 ศรีสวางควัฒน 
 วรขัตติยราชนารี 
 อุบลรัตนราชกัญญา 
 สิริวัฒนาพรรณวดี 
 นเรนทิราเทพยวดี 
 สิริวัณณวรี 
 นารีรัตนราชกัญญา 
 ทีปงกรรัศมีโชติ 
 มหาวชิโรตตมางกูร  
 สิริวิบูลยราชกุมาร 
 โสมสวลี  
 สุทธนารีนาถ 
 มาเฟย 
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