
 

 

 
 
 
 
 

ระเบียบส ำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง 
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัท 

ผ่ำนระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
พ.ศ. 2564 

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

 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่ าด้วยการจดทะเบียน       
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อรองรับ        
การให้บริการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์        
(e-Registration) อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายทะเบียนกลางจึงออกระเบียบดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน     
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2564” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(1) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 
(2) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
(3) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
(4) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(5) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
(6) ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทผ่าน

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 
(7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่าน 

(Username & Password) และวิธีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการส าหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2560 

บรรดาค าสั่ง ประกาศ และระเบียบอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

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

ส่วนที่ ๑ 
หลักท่ัวไป 

---------------------- 
 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ช าระบัญชี ซึ่งมีความประสงค์
ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

“ผู้แทน” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นผู้กระท าการในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการในการกรอก
ข้อมูลการขอจดทะเบียน ยื่นค าขอจดทะเบียน ปฏิบัติตามค าสั่งนายทะเบียน ช าระค่าธรรมเนียม และเป็นผู้ที่
รับรองว่าการยื่นค าขอจดทะเบียนเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ รวมทั้งรับรองการแสดงตัวของ
ผู้ประกอบการที่ลงลายมือชื่อที่ได้ลงทะเบียนและได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ได้แก่  

(1) ผู้ท าบัญชี  
(2) หัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ  
(3) ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ผู้บังคับหลักประกัน  
(5) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
(6) ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
“ลงลายมือชื่อ” หมายความว่า การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ตามกฎหมายว่า

ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามวิธีที่
ก าหนดในระเบียบนี้หรือ วิธีการยืนยันตัวตนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  

 ข้อ 5 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่ยื่นค าขอผ่านระบบ             
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

 ข้อ 6 ในระเบียบนี้ หากไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องใดไว้โดยเฉพาะ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท                 
พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 7 ผู้ประกอบการและผู้แทน ต้องรับผิดชอบและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
การลงลายมือชื่อ และต้องไม่น าวิธีการลงลายมือชื่อไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน 

ส่วนที่ 2 
กำรขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (Username & Password) 

และกำรยืนยันตัวตน 
---------------------- 

 ข้อ 8 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพ่ือเข้าท ารายการ
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) บนเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th)  

(1) กรณีผู้ประกอบการเป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง ให้ผู้ประกอบการทุกคนขอรับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username & Password) 
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(2) กรณีผู้แทนเป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ให้ผู้แทนขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
(Username & Password)  

 ข้อ 9 การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ผู้ประกอบการ ผู้แทน ลงทะเบียน 
โดยกรอกข้อมูลในค าขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ผ่านระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วท าการยืนยัน
ตัวตนเพ่ือแสดงเจตนารับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 

กรณีผู้แทนที่เป็นสามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องแนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกประกอบค าขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ด้วย 

 ข้อ 10 การยืนยันตัวตน มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) ผู้ประกอบการยืนยันตัวตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1.1) แสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
กรณี เป็นชาวต่างชาติ ให้แสดงหนั งสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวที่ ออกโดยส่วนราชการไทย ที่ ยั ง 
ไม่หมดอายุ ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านั กงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & 
Password) และการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)  
ที่ลงทะเบียนไว้ตามข้อ 9 ถูกต้องแล้ว จะถ่ายภาพผู้แสดงตัวและบัตรประจ าตัวหรือหนังสือเดินทางที่น ามา
แสดงไว้เป็นหลักฐาน 

(1.2) ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: e-KYC) ด้วยตนเอง 
ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เฉพาะกรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยใช้
บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐานเท่านั้น 

(1.3) ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority: CA) ยื่นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

(1.4) มอบอ านาจให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ด าเนินการแทน ซึ่งมีขั้นตอนและต้องยื่น
เอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

ก. สั่งพิมพ์ (Print Out) ค าขอรับชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่
ลงทะเบียนตามข้อ 9 แล้ว ให้ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ และพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อใน
เอกสารให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แนบ
ส าเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทยที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอ านาจซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องเป็นหลักฐานด้วย 

ในกรณีข้อมูลค าขอตามข้อ 9 ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน ห้ามมิให้แก้ไข 
ตกเติมข้อมูลค าขอที่สั่งพิมพ์ออกมาแล้ว   

ข. ผู้รับมอบอ านาจยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ พร้อมแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน ณ สถานที่เช่นเดียวกับ (1.1) เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องจะท าการถ่ายภาพผู้รับมอบ
อ านาจและบัตรประจ าตัวประชาชนไว้เป็นหลักฐาน 

(2) ผู้แทนยืนยันตัวตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ตาม (1.1) - (1.3) 
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ข้อ 11 เมื่อผู้ประกอบการหรือผู้แทน ได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 10 และได้รับการอนุมัติแล้ว ระบบ
จะแจ้งการอนุมัติทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพ่ือให้ยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate User) ภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่แจ้ง หากไม่ยืนยันการเปิดใช้งานภายในระยะเวลาดังกล่าว ระบบจะยกเลิกการขอรับชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน (Username & Password) โดยอัตโนมัติ หากประสงค์ขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & 
Password) จะต้องเริ่มกระบวนการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ใหม ่ 

 ข้อ 12 ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้แทน สามารถเข้าท ารายการผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ในฐานะผู้ประกอบการได้ 

 
ส่วนที่ 3  

กำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล สิทธิกำรเข้ำใช้ระบบ  
และกำรยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน (Username & Password) 

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

 ข้อ 13 เมื่อได้เปิดใช้งาน (Activate User) แล้วหากประสงค์แก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน
การขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ให้ด าเนินการผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ทันที  

 ข้อ 14 ผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อยู่แล้ว และมีคุณสมบัติเป็นผู้แทนได้ 
หากประสงค์จะด าเนินการในฐานะผู้แทน ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้แทนประเภท ผู้ท าบัญชี หรือหัวหน้าส านักงานบัญชีคุณภาพ หรือผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัด หรือผู้บังคับหลักประกัน หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

(1.1) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้ด าเนินการยืนยันตัวตนโดยวิธีแสดงตัว
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : 
e-KYC) ด้วยตนเอง หรือใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ ได้รับจากผู้ ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
(Certification Authority : CA เมื่อเลือกประเภทผู้แทน ระบบจะตรวจสอบข้อมูลก่อนเพ่ิมสิทธิในฐานะผู้แทนให้
โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ 

(1.2) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ทีไ่ด้ด าเนินการยืนยันตัวตนโดยวิธีมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนเป็นผู้ด าเนินการแทน เมื่อเลือกประเภทผู้แทนแล้ว ต้องยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ข้อ 10 (2)    

(2) ผู้แทนประเภทสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องแนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 10 (2)    

ข้อ 15 ผู้แทนที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) แล้ว หากต้องการเปลี่ยน
ประเภทผู ้แทน สามารถเปลี ่ยนผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ยกเว้ นกรณีประสงค์
เปลี่ยนเป็นผู้แทนประเภทสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้แนบไฟล์หลักฐานการ
เป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 10 (2)       

 ข้อ 16 ผู้ที ่มีชื ่อผู ้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ในฐานะผู้แทนประเภทสามัญ
สมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 14 (๒) 
ทุกสามปี นับแต่วันที่เปิดใช้งาน (Activate User) 
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 ข้อ 17 กรณีผู้ประกอบการหรือผู้แทน ไม่สามารถระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 
ในการเข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ ให้ด าเนินการดังนี้  

(1) จัดท าค าขอตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ส าหรับใช้บริการจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(www.dbd.go.th) และ 

(2) ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด 
หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทยที่ยังไม่หมดอายุ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ลงลายมือชื่อแสดงการเห็นต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจ าตัวที่น ามาแสดง และบันทึกอีเมลที่ผู้ประกอบการหรือผู้แทนระบุไว้ในค าขอ
ดังกล่าว เพ่ือระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ทางอีเมลไปยังผู้ประกอบการหรือ
ผู้แทน  

 ข้อ 18 กรณีผู ้ประกอบการหรือผู้แทน ประสงค์ยกเลิกชื่อผู ้ใช้และรหัสผ่าน (Username & 
Password) ในการเข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) จัดท าค าขอยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ส าหรับใช้บริการจดทะเบียนนิติ
บุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 
และ 

(2) ยื่นค าขอต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ทุกจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนที่
ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจ าตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทย
ที่ยังไม่หมดอายุ 

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ลงลายมือชื่อแสดงการเห็นต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจ าตัวที่น ามาแสดง ก่อนบันทึกข้อมูลการยกเลิกลงในระบบ  

 
ส่วนที่ 4 

วิธีกำรยื่นค ำขอจดทะเบียน 
----------------------  

 ข้อ 19 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยผู้ประกอบการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง                  
ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

(1) เข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทางหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า (www.dbd.go.th) และให้เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่
ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 

(2) กรอกข้อมูลการจดทะเบียนในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด และส่งผ่านระบบให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจดทะเบียนดังกล่าว 

http://www.dbd.go.th/
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(3) ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียนผ่านทางระบบหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(4) ผู้ประกอบการทุกคน ลงลายมือชื่อในค าขอและเอกสารประกอบการจดทะเบียนผ่านทางระบบ 
โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 และรหัสผ่านแบบใช้ครั้ง
เดียว (OTP) ที่ระบบส่งให้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ประกอบการตามท่ีได้แจ้งไว้  

(5) ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ผ่าน
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(5.1) ช าระตามใบน าช าระเงิน (Pay-In Slip) จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) 

(5.2) ช าระผ่านบัตรเดบิต/บัตรเครดิต (Debit Card/Credit Card) ของธนาคาร 
(6) รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งเป็น

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้วแต่กรณี ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ 

 ข้อ 20 การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) โดยผู้แทนเป็นผู้ยื่นค าขอ ให้ด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ ดังนี้ 

(1) เข้าระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทางหน้าเว็บไซต์กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และให้เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & 
Password) ที่ได้รับตามหมวด 1 ส่วนที่ 2 

(2) กรอกข้อมูลการจดทะเบียนในระบบ พร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด และส่งผ่านระบบ ให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
การจดทะเบียนดังกล่าว  

(3) ตรวจสอบผลการพิจารณาของนายทะเบียนผ่านทางระบบหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ที่แจ้งไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(4) ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียนใน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ผู้แทนให้ไว้ ว่าถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์แล้วลงลายมือชื่อโดย
ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่ระบบก าหนด 

(5) เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการลงลายมือชื่อของผู้ประกอบการแล้ว ให้ผู้แทนลงลายมือชื่อโดยใช้
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่านระบบ เพ่ือรับรองว่าค าขอจดทะเบียนเป็นไปตามความประสงค์
ของผู้ประกอบ รวมถึงรับรองว่าได้มีการแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

(6) ช าระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน รวมทั้งค่าอากรแสตมป์และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ผ่านช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้  

(6.1) ช าระตามใบน าช าระเงิน (Pay-In Slip) จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) 

(6.2) บัตรเดบิต/บัตรเครดิต (Debit Card/Credit Card) ของธนาคาร 
(7) รับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะจัดส่งเป็นไฟล์

อิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้วแต่กรณี ตามท่ีแจ้งความประสงค์ไว้ 

 ข้อ 21 ค าขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ดังต่อไปนี้ ห้ามมิให้ยื่นขอจดทะเบียนผ่าน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 

(1) มีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  
(2) ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรือฟ้ืนฟูกิจการ 

http://www.dbd.go.th/
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(3) จดทะเบียนตราประทับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดมากกว่าหนึ่งดวง 
(4) มีการโต้แย้งคัดค้านการขอจดทะเบียน  
(5) ค าขอที่ระบุผู้ลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียนไม่เป็นไปตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้ 

 ข้อ 22 ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดที่ยื่นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) นั้น ให้ถือว่ามีผลเป็นการยื่นค าขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน เมื่อผู้ประกอบการ 
หรือผู้แทนแล้วแต่กรณี ได้ด าเนินการส่งค าขอจดทะเบียนผ่านระบบ 
 

ส่วนที่ 5 
ข้อมูลและเอกสำรที่ใช้ในกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด 

---------------------- 
 ข้อ 23 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ให้กรอกข้อมูลพร้อมแนบไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียนที่
ก าหนดแนบท้ายระเบียบนี้ 

ไฟล์เอกสารประกอบการจดทะเบียน ต้องมีความชัดเจน โดยมีขนาด และรูปแบบเป็นไปตามค่า
มาตรฐานที่ระบบก าหนด 

 ข้อ 24 บรรดาข้อมูล ค าขอ รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียนที่ได้กรอกผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อผ่าน
การตรวจพิจารณาแล้ว ระบบจะสร้าง (Generate) ข้อมูลเป็นรูปภาพตามแบบแสดงรายละเอียดและสาระส าคัญ
ของข้อมูลการจดทะเบียนตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ และจัดเก็บในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อรับจดทะเบียนแล้ว 
 

หมวด 2 
กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ กำรจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจ ำกัด 

---------------------- 
ข้อ 2๕ ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ให้ถือว่าเป็นการกระท าตามอ านาจและมีผลผูกพันห้างหุ้นส่วนเมื่อ 
(1) การขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจตามที่ได้ยื่นขอ

จดทะเบียน 
(2) การขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมห้างหุ้นส่วน ลงลายมือชื่อโดยหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจตามที่

จดทะเบียนไว้ 

 ข้อ 2๖ หนังสือบริคณห์สนธิที่ได้จัดท าขึ้นผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Registration) ผู้เริ่มก่อการต้องลงลายมือชื่อ  

ข้อ 2๗ ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด ให้ถือว่าเป็นการกระท าตามอ านาจและมีผลผูกพันบริษัทเมื่อ 
(1) การขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด หรือ การขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียน

บริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกัน ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียน 
(2) การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมบริษัทจ ากัด ลงลายมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้ 
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หมวด 3 
กำรจดทะเบียนเลิกและเสร็จกำรช ำระบัญชี 

---------------------- 
 ข้อ ๒๘ ค าขอจดทะเบียนเลิกและอ านาจของผู้ช าระบัญชีห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ให้ผู้ช าระ
บัญชีตามอ านาจที่ขอจดทะเบียนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ 

ค าขอจดทะเบียนที่ยื่นภายหลังจดทะเบียนเลิก และค าขอจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชีห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทจ ากัด ให้ผู้ช าระบัญชีตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ 
 

หมวด 4  
กำรถอนและกำรจ ำหน่ำยค ำขอจดทะเบียน 

---------------------- 
 ข้อ ๒๙ ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีค าสั่ง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ให้ผู้ขอจดทะเบียนด าเนินการตามค าสั่งให้เสร็จสิ้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่มีค าสั่งใน
ค าขอนั้น หากผู้ขอจดทะเบียนไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนให้จ าหน่ายค าขอออกจากสารบบ 
 

บทเฉพำะกำล 
---------------------- 

 ข้อ 30 ผู้ที่มีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้ขอไว้ก่อน ระเบียบฯ ฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ใน
ฐานะผู้ประกอบการได้ 
 
 ข้อ 31 บรรดาค าขอจดทะเบียนซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ยื่นค าขอจดทะเบียนนั้น 
 
 ข้อ 32 ค าขอจดทะเบียนตามข้อ 31 ที่นายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาและมีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด
แล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนมิได้ด าเนินการตามค าสั่งของนายทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ นายทะเบียนจะจ าหน่ายค าขอจดทะเบียนนั้นออกจากสารบบ 
 
                                                  ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

   ทศพล ทังสุบุตร 
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

นายทะเบียนกลาง 



 

 

 

ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 1 

 

 

 

 

 

จัดตั้งหางหุนสวนจาํกัด 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 

(ใชท้ัง 3 หนา)    

 

แบบ ว. 

 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 

(2) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ)  

(3) แบบ สสช.๑  

(4) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 

(5) หลักฐานการรับชําระเงินลงหุนท่ีหางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวนแตละราย 

(6) กรณีมีคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคน

รวมกัน ใหผูขอจดทะเบียนสงหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงิน

ของผูเปนหุนสวนทุกคนท่ีมีสัญชาติไทย โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินท่ีสอดคลองกับ

จํานวนเงินท่ีนํามาลงหุนของผูเปนหุนสวนแตละราย 

(7) กรณจีัดตั้งโดยมีสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนรวมกันเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสาร

เพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 

(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงวาหุนสวน

ผูจัดการท่ีมีอํานาจลงนามคนใดคนหน่ึงไดรับชําระเงินลงหุนตามจํานวนท่ีชําระไวแลว 

พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือ

รับรองหรือแสดงวาหางหุนสวนไดรับเงินลงหุนท่ีหุนสวนผูจัดการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว 

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือยืนยันของผูเปนเจาของทรัพยสินวาจะโอนกรรมสิทธ์ิ

ในทรัพยสินใหแกหางหุนสวน หรือหนังสือยืนยันวาจะใหหางหุนสวนใชทรัพยสิน พรอมคําขอ

จดทะเบียนจัดตั้ง  

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหจัดสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 

รายละเอียดขอมูลและเอกสารประกอบการจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน 

แนบทายระเบียบสํานกังานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) พ.ศ. 2564 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่ง

แสดงวาหางหุนสวนเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  

 (ข) ทรัพยสินประเภทอ่ืน ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสินท่ี

นํามาลงทุน  

  (ค) ทรัพยสินซึ่งผูเปนหุนสวนนํามาใหหางหุนสวนใชแทนการลงหุน ใหจัดสงสัญญา

ใหใชทรัพยสิน 

(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

 2 จัดตั้งหางหุนสวนสามญันิติบุคคล แบบ หส.1 แบบ หส.2 

(ใชเฉพาะหนา 1 

และหนา 3) 
                      

แบบ ว.                        เชนเดียวกับจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด 

3 แกไขเพ่ิมเติมหางหุนสวน 

- ช่ือหางหุนสวน 

- ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและ/

หรือสํานักงานสาขา 

- ผูเปนหุนสวน 

- หุนสวนผูจดัการ 

- ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ 

- ตราของหางหุนสวน 

- รายการอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรจะให

ประชาชนทราบ 

 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 

(ใชเฉพาะหนา 

ท่ีมีการแกไขรายการ 

และกรณีแกไขเพ่ิมเติม

ผูเปนหุนสวนใหระบุ

รายการผูเปนหุนสวน

ท้ังหมดหลังจากท่ีมี

การแกไขแลว) 

- (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 

(2) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือ

ภาษาอังกฤษ) 

(3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

แกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ) 

(4) หลักฐานการรับชําระเงินลงหุนท่ีหางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียน

ผูเปนหุนสวนเขาใหม/เพ่ิมทุน โดยนําเงินมาลงหุน) 

(5) สัญญาหุนสวนแกไขเพ่ิมเติม (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการตามท่ีจดทะเบียนไวเดิม มิไดลงลายมือช่ือ

ในคําขอจดทะเบียนเน่ืองจากออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการหรือถึงแกกรรม) 

(6) หลักฐานการเปนผูจัดการมรดก (ใชเฉพาะกรณีหุนสวนผูจัดการถึงแกกรรม) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(7) กรณีเพ่ิมทุนซึ่งทําใหมีสวนลงหุนของผูเปนหุนสวนทุกคนรวมกันเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสง

หลักฐานเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี พรอมคําขอจดทะเบียนเพ่ิมทุน 
(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให เพ่ือรับรองหรือแสดงวา 

หางหุนสวนไดรับชําระเงินลงหุนตามจํานวนท่ีชําระไวแลว  

 (7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหจัดสงหนังสือช้ีแจงยืนยันการรับชําระคาลงหุนดวยทรัพยสินของ

หางหุนสวน พรอมท้ังเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี  

 (ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่งแสดงวา

หางหุนสวนเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  

 (ข) ทรัพยสินประเภทอื่น ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสินท่ีนํามา

ลงทุน  

  (ค) ทรัพยสินซึ่งผูเปนหุนสวนนํามาใหหางหุนสวนใชแทนการลงหุน ใหจัดสงสัญญาใหใช

ทรัพยสิน 
(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)   

4 แกไขเพ่ิมเติมวัตถุท่ีประสงค 

ของหางหุนสวน 

แบบ หส.1 แบบ หส.2 

(ใชเฉพาะหนา 1) 

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 

(2) แบบ สสช.1 (กรอกเฉพาะขอ 1 และขอ 6)  

(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)   

5 ควบหางหุนสวน แบบ หส.1 แบบ หส.2 

(หางหุนสวน 

สามัญนิติบุคคล 

ใชเฉพาะหนา 1  

และหนา 3  

แบบ ว. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน 

(2) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืนนอกจากช่ือภาษาอังกฤษ)  

(3) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชท่ีตั้งเดิมของหางท่ีควบเขากัน) 

(4) แบบ สสช.1  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

หางหุนสวนจํากัด    

ใชท้ัง 3 หนา) 

(5) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

6 แปรสภาพหางหุนสวน 

เปนบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 

(ใชเฉพาะหนา 1 

แตไมตองระบุ

รายการผูเริ่มกอการ) 

และชําระอากร

แสตมปเปนเงิน  

200 บาท 

แบบ บอจ.3  

(ใชท้ัง 2 หนา) 

แบบ ว. 

แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบ บอจ.5 

(3) แบบ สสช.1    

(4) รายช่ือผูเปนหุนสวนในการประชุมใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพพรอมลายมือช่ือ 

(5) รายงานการประชุมของผูเปนหุนสวนในการใหความยินยอมและดําเนินการแปรสภาพ 

(6) ขอบังคับ ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี)  

(7) หลักฐานการรับชําระคาหุน - โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน - เอกสารหลักฐานการใหใชสิทธ์ิตาง ๆ (ถามี)   

(8) หนังสือพิมพท่ีลงพิมพโฆษณาบอกกลาวการแปรสภาพหางหุนสวนเปนบริษัทจํากัด (ใหมี 

ช่ือหนังสือพิมพและวันท่ีออกหนังสือพิมพ) 

(9) หนังสือบอกกลาวเจาหน้ี (ถามี)  

(10)  หนังสือยืนยันวาหางหุนสวนไมมเีจาหน้ีหรือเจาหน้ีไมคัดคานซึ่งลงลายมือช่ือโดย  

 กรรมการตามอํานาจท่ีขอจดทะเบียน  

(11)  หนังสือคัดคานของเจาหน้ี (ถามี) 

(12)  หลักฐานการชําระหน้ี - ใหประกันหน้ีเจาหน้ี (ถามี) 

(13)  หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพยสิน บัญชี เอกสารและหลักฐานตาง ๆ ของหางหุนสวน  

 ท่ีแปรสภาพซึ่งลงลายมือช่ือโดยกรรมการตามอํานาจท่ีขอจดทะเบียน  

(14) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                 

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

 7 หนังสือบริคณหสนธิ แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 

(ใชท้ัง 2 หนา) 

และชําระอากร

แบบ ว. (1) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ)  

(2) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

     (ใชเฉพาะบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหรือใชช่ือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม)  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

แสตมปเปนเงิน 200 

บาท 

(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                 

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

8 แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

กอนการจัดตั้งบริษัทจาํกัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 

(ใชเฉพาะหนา 1) 

แบบ ว. 

(ใชเฉพาะกรณีแกไข

เพ่ิมเตมิ 

วัตถุท่ีประสงค) 

(1) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืนนอกจากช่ือภาษาอังกฤษ)  

(2) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

(ใชเฉพาะบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหรือใชช่ือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 

(3) หลักฐานการใหความยินยอมของผูเริม่กอการทุกคน  

(4) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

9 จัดตั้งบริษัทจํากัด แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.3 

(ใชท้ัง 2 หนา) 

แบบ ก. (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบ บอจ.5 

(3) หนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท 

(4) รายงานการประชุมตั้งบริษัท 

(5) ขอบังคับและชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถามี) 

(6) หลักฐานการรับชําระเงินคาหุนท่ีบริษัทออกใหแกผูถือหุนแตละราย 

(7) กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไมมีคนตาง

ดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือรวมลงนามผูกพันบริษัท ใหสง

หลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุนทุกคนท่ีมีสัญชาติ

ไทย โดยเอกสารหลักฐานดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินท่ีสอดคลองกับจํานวนเงินท่ีนํามาลงทุนซื้อ

หุนของผูถือหุนแตละราย 

(8) แบบ สสช.1  

(9) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 

(10) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ      

(ใชเฉพาะบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหรือใชช่ือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(11) กรณีจดัตั้งโดยมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจดัสงเอกสารเพ่ิมเตมิดังตอไปน้ี 

(11.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงวา

กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามคนใดคนหน่ึงไดรับชําระเงินคาหุนตามจํานวนท่ีชําระไวแลว 

พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคาร

ออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงวาบริษัทไดรับเงินคาหุนท่ีกรรมการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว 

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคาํสั่งรับจดทะเบียน 

 (11.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือยืนยันของผูเปนเจาของทรัพยสินวาจะโอน

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกบริษัท พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง  

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีทะเบียน ใหสงหลักฐาน

ซึ่งแสดงวาบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  

 (ข) ทรัพยสินประเภทอ่ืน ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสินท่ี

นํามาลงทุน  

(12)  แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

10 หนังสือบริคณหสนธิ และ 

จัดตั้งบริษัทจํากัด พรอมกัน 

ภายในวันเดียวกัน 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 

(ใชท้ัง 2 หนา) 

และชําระอากรแสตมป 

เปนเงิน 200 บาท 

แบบ บอจ.3 

(ใชท้ัง 2 หนา) 

 

แบบ ว. 

แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ) 

(3) หลักฐานใหความเห็นชอบในการจดัตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

(ใชเฉพาะบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหรือใชช่ือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม) 

(4) แบบ บอจ.5 

(5) รายช่ือผูเขาช่ือซื้อหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการท่ีไดประชุม

จัดตั้งบริษัทพรอมลายมือช่ือ 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(6) รายงานการประชุมตั้งบริษัท 

(7) ขอบังคับ และชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท (ถาม)ี 

(8) หลักฐานการรับชําระคาหุนท่ีบริษัทออกใหแกผูถือหุนแตละราย 

(9) กรณีมีคนตางดาวถือหุนในบริษัทไมถึงรอยละ ๕๐ ของเงินทุนจดทะเบียน หรือในกรณีไมมีคนตางดาว

เปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือรวมลงนามผูกพันบริษัท ใหผูขอ 

จดทะเบียนสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุน

ทุกคนท่ีมีสัญชาตไิทย โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินท่ีสอดคลองกับจํานวนเงินท่ีนํามา

ลงทุนซื้อหุนของผูถือหุนแตละราย  

(10) แบบ สสช.1  

(11) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป 

(12) กรณีจดัตั้งโดยมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจดัสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม

ดังตอไปน้ี 

(12.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงวา

กรรมการท่ีมีอํานาจลงนามคนใดคนหน่ึงไดรับชําระเงินคาหุนตามจํานวนท่ีชําระไวแลว 

พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง 

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหจัดสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคาร

ออกใหเพ่ือรับรองหรือแสดงวาบริษัทไดรับเงินคาหุนท่ีกรรมการเก็บรวบรวมรักษาไวแลว 

ภายใน 15 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคาํสั่งรับจดทะเบียน 

 (12.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือยืนยันของผูเปนเจาของทรัพยสินวาจะโอน

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินใหแกบริษัท พรอมคําขอจดทะเบียนจัดตั้ง  

  เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียนแลว ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี 

ภายใน 90 วันนับแตวันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน 

 (ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีทะเบียน ใหสงหลักฐาน

ซึ่งแสดงวาบริษัทเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

(ข) ทรัพยสินประเภทอ่ืน ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลคาทรัพยสิน       

ท่ีนํามาลงทุน 

(13)  แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                   

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

11 มติพิเศษให 

เพ่ิมทุน/ลดทุน/ควบบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                 

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

12 ควบบริษัทจํากัด 

 

 

 

 

 

 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.2 

(ใชเฉพาะหนา 1 

แตไมตองระบุ

รายการผูเริ่มกอการ) 

และชําระอากร

แสตมปเปนเงิน 200 

บาท 

แบบ บอจ.3 

(ใชท้ัง 2 หนา) 

 

แบบ ว. 

แบบ ก. 

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบ บอจ.5 ของบริษัทตั้งใหมตามท่ีควบเขากัน 

(3) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือ

ภาษาอังกฤษ) 

(4) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทท่ีควบกันไมมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจนายหนาประกันภัยแต

บริษัทใหมมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจนายหนาประกันภยั) 

(5) สําเนาขอบังคับของบริษัทตั้งใหมตามท่ีควบเขากัน และชําระอากรแสตมปเปนเงิน 200 บาท 

(ถามี) 

(6) แบบ สสช.1  

(7) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป (ใชเฉพาะกรณี

ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญมิใชท่ีตั้งเดมิของบริษัทท่ีควบเขากัน)  

(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

13 แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ภายหลังจัดตั้งบริษัทจํากัด 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ว. 

(ใชเฉพาะกรณี

(1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ)  
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

แกไขเพ่ิมเติมวัตถุท่ี

ประสงค) 

(3) หนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพ่ิมเติม ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 50 บาท  

(4) แบบ สสช.1 (ใชเฉพาะกรณีแกไขเพ่ิมเติมวัตถุท่ีประสงค) 

(5) หลักฐานใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ใชเฉพาะบริษัทเพ่ิมวัตถุท่ีประสงคใหมีการประกอบธุรกิจประกันภยั) 

(6) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

14 ตั้งขอบังคับใหม                               

หรือแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 - (1) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(2) ขอบังคับใหมหรือขอบังคับฉบับแกไขเพ่ิมเติม ชําระอากรแสตมปเปนเงิน 50 บาท 

(3) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเพ่ือเปลี่ยนรอบปบัญชี กรณีท่ีบริษัทไมเคยดําเนินการปดรอบปบัญชี

เพ่ือจัดทํางบดุล ใหสงหนังสือยืนยนัวาตั้งแตจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไมเคยดําเนินการปดบัญชี

เพ่ือจัดทํางบดุล  

(4)  แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน                    

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

15 เพ่ิมทุน 

ลดทุน 

กรรมการ 

แกไขเพ่ิมเติม 

-   จํานวนหรือช่ือกรรมการซึ่ง 

    ลงช่ือผูกพันบริษัทจํากัด 

-   ท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญ 

    และ/หรือสํานักงานสาขา 

-   ตราของบริษัทจํากัด 

-   รายการอยางอ่ืนซึ่ง 

แบบ บอจ.1 แบบ บอจ.4 แบบ ก. 

(ใชเฉพาะกรณ ี

มีกรรมการเขาใหม) 

(1) แบบขอใชช่ือนิติบุคคลเปนภาษาตางประเทศ (กรณีใชช่ือภาษาตางประเทศอ่ืน นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ) 

(2) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบรษัิทจํากัด 

(3) หลักฐานการรับชําระเงินคาหุนท่ีบริษัทออกใหแกผูถือหุน (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุน) 

(4) หลักฐานการอนุญาตให เพ่ิมทุน ลดทุน แตงตั้งกรรมการใหม แกไขเพ่ิมเติมสํานักงานแหงใหญ

และ/หรือสาํนักงานสาขา จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย แลวแตกรณ ี(ใชเฉพาะบริษัทท่ี

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย)  

(5) หนังสือช้ีแจงวาท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติกําหนดสภาพและบุรมิสิทธ์ิแหงหุนน้ันๆ วาเปนสถานใด

เพียงใด (ใชเฉพาะกรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกหุนใหมเปนหุนบุรมิสิทธ์ิ โดยไมไดจดทะเบียน

ขอบังคับ หรือจดทะเบียนขอบังคบัแตไมไดกําหนดชนิดของหุนไว) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

     เห็นสมควร 

    จะใหประชาชนทราบ 

(6) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญและสถานท่ีสําคัญบริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป (ใชเฉพาะ   

กรณีแกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนักงานแหงใหญ) 

(7) กรณีเพ่ิมทุนซึ่งทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี  

(7.1) กรณีชําระดวยเงิน ใหสงเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให เพ่ือรับรองหรือแสดงวาบริษัท

ไดรับชําระเงินคาหุนตามจาํนวนท่ีชําระไวแลว  

(7.2) กรณีชําระดวยทรัพยสิน ใหสงหนังสือช้ีแจงยืนยันการรับชําระคาหุนทรัพยสินของบริษัท 

พรอมท้ังเอกสารหลักฐานดังตอไปน้ี  

(ก) ทรัพยสินประเภทอสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสินท่ีมีทะเบียน ใหสงหลักฐานซึ่งแสดงวา

บริษัทเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ  

(ข) ทรัพยสินประเภทอ่ืน ใหสงบัญชีแสดงรายละเอียดและมลูคาทรัพยสินท่ีนํามาลงทุน 

(8) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

16 เลิกหางหุนสวน 

 

 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) คําสั่งศาลใหเลิกหางหุนสวน (ถาม)ี 

(2) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานท่ีสําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป          

(ใชเฉพาะกรณสีํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญตามท่ีจดทะเบียนไวกอนเลิก) 

(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

17 เลิกบริษัทจํากัด แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) คําสั่งศาลใหเลิกบริษัท (ถามี) 

(2) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานท่ีสําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป          

(ใชเฉพาะกรณสีํานักงานของผูชําระบัญชีมิใชท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญตามท่ีจดทะเบียนไวกอนเลิก) 

(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  

18 แกไขเพ่ิมเติม แบบ ลช.1 แบบ ลช.2 - (1) คําสั่งศาลท่ีกําหนดอํานาจของผูชําระบัญชีและ/หรือเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี (ถามี) 
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ลําดับ ประเภทการจดทะเบียน คําขอ 
รายการ 

จดทะเบียน 

เอกสารประกอบ

รายการจดทะเบียน 
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

-  อํานาจของผูชําระบัญชี 

-  ท่ีตั้งสํานักงานของผูชําระบัญชี 

-  ตั้ง/เปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี 

(2) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชีและสถานท่ีสําคญับริเวณใกลเคยีงโดยสังเขป         

(ใชเฉพาะกรณแีกไขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนักงานของผูชําระบัญชี) 

(3) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน) 

19 เสร็จการชําระบัญชีหางหุนสวนหรอื

บริษัทจํากัด 

แบบ ลช.1 แบบ ลช.5 แบบ ลช.3 

 

(1) แบบ ลช.6 

(2) งบการเงิน ณ วันเลิกหางหุนสวนหรือบริษัท (จะใชงบการเงิน ณ วันท่ีผูเปนหุนสวนตกลงใหเลิก

หางหุนสวนหรือท่ีประชุมใหญผูถือหุนมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท หรืองบการเงิน ณ วันท่ีนายทะเบียน

รับจดทะเบียนเลิกหางหุนสวนหรอืบริษัทก็ได) 

(3) แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร 

(4) แบบรับรองการยื่นจดทะเบียนนิตบุิคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน  

(ใชเฉพาะการจดทะเบียนผานผูแทน)  
 



แบบแนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 

วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท 

ผานระบบจดทะเบียนนิตบิุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) พ.ศ. 2564 

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

 

แบบคําขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password)  

หนังสือขอตกลงและเง่ือนไขในการขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & 

Password) และการใชบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)                  

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

 



.................................................................................................





 

หนังสือขอตกลงและเง่ือนไขในการขอรับช่ือผูใชและรหัสผาน (Username & Password) 
และการใชบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) 

ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
 

ขาพเจาผูสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) สําหรับการใชงานระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e Registration) โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามขอตกลงและ
เง่ือนไขดังตอไปนี้ทุกประการ 

 
ขอ 1 ขอตกลงและเง่ือนไขนี้ใชบังคับระหวาง กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงตอไปนี้ 

จะเรียกวา"ผูใหบริการ" กับผูสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) เพ่ือใชบริการระบบ 
จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา "ผูใชบริการ" 

 
ขอ 2 ผูใชบริการ จะตองกรอกหรือระบุขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ตามความเปนจริงใหครบถวน ท้ังนี้  

เพ่ือประโยชนแกผูใชบริการ และผูใชบริการตกลงยินยอมให ผูใหบริการ ตรวจสอบความถูกตองและเปดเผยขอมูล
ตามท่ีไดระบุไว หากตรวจพบวาขอมูลของผูใชบริการไมเปนความจริง ผูใหบริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช
งานของผูใชบริการไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และผูใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการกรอกขอมูลอันเปนเท็จดังกลาว 

 
ขอ 3 เม่ือผูใชบริการทําการกรอกขอมูลรายละเอียดตาง ๆ เรียบรอยแลว ใหผูใชบริการดําเนินการยืนยัน

ตัวผานชองทางใดชองทางหนึ่ง ไดแก 
(1) ยืนยันตัวตนตอหนาเจาหนาท่ีดวยตนเอง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ 

กรณีเปนชาวตางชาติใหแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวท่ีออกโดยสวนราชการไทยท่ียังไมหมดอาย ุ

(2) ยืนยันตัวตนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Know Your Customer : e-KYC) เฉพาะ
กรณีเปนบุคคลสัญชาติไทย โดยใชบัตรประจําตัวประชาชนเปนหลักฐานเทานั้น 

(3) ยืนยันตัวตนโดยใชใบรับรองอิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับจากผูใหบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส 
(Certification Authority : CA)  

(4) มอบอํานาจใหบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยเปนผูดําเนินการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน โดย
สั่งพิมพ (Print out) คําขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) เพ่ือทําการลงลายมือชื่อผูใชบริการ 
ผูรับมอบอํานาจ และพยานอยางนอยหนึ่งคนแลวนําไปยื่นตอเจาหนาท่ีพรอมแนบเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดไว 

กรณีผูใชบริการสมัครเปนผูแทน จะไมสามารถยืนยันตัวตนผานชองทางตาม (4) ได 
ท้ังนี้ เม่ือเจาหนาท่ีไดตรวจสอบขอมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ ชื่อผูใชและรหัสผาน (Username 

& Password) ของผูใชบริการแลว ระบบจะแจงใหผูใชบริการยืนยันการเปดใชงาน (Activate User) ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยผูใชบริการสามารถเปดใชงาน (Activate) บัญชีชื่อผูใชท่ีไดรับภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจง หลังจากนั้นจึงจะสามารถเขาใชบริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกสไดตอไป 

 



 

ขอ 4 ผูใชบริการตองไมนําชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ไปใชในทางท่ีขัดตอกฎหมาย 
และความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
ขอ 5 ผูใชบริการตกลงและเขาใจดีวา การสรางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสดวยการใชชื่อผูใช (Username)  

จะตองใชคูกับรหัสผาน (Password) ซ่ึงผูใชบริการเปนผูกําหนดข้ึนดวยตนเอง และใชรวมกับรหัสลับแบบใชครั้ง
เดียว (One Time Password : OTP)  

 
ขอ 6 ผูใชบริการตองเก็บรักษาชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ท่ีไดรับไวเปนความลับ 

ในกรณีท่ีเหตุอันควรสงสัยวาชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ของผูใชบริการลวงรูไปถึง
บุคคลอ่ืน ผูใชบริการมีหนาท่ีตองดําเนินตั้งรหัสผานใหมโดยทันทีผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส
(e-Registration) ท้ังนี้ หากมีผูอ่ืนนําชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ไปใช ผูใชบริการตอง
รับผิดชอบการกระทําดังกลาวดวย 

 
ขอ 7 ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีเกิดจากการใชชื่อผูใชและรหัสผาน

(Username & Password) ในระบบจดทะเบียนนติิบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) มีความผูกพันตาม
กฎหมายเสมือนเปนการลงลายมือชื่อของผูใชบริการในเอกสารการจดทะเบียนและผูกพันตามเนื้อหาหรือขอมูลนั้น
ทุกประการ 

 
ขอ 8 ผูใชบริการตกลงและยอมรับวาผูใหบริการมีสิทธิท่ีจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอตกลงและ

เง่ือนไขการสมัครขอรับขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) นี้ได ตามท่ีผูใหบริการไดพิจารณา
แลวเห็นสมควร เพ่ือประโยชนในการพัฒนาหรือปรับปรุงการใหบริการ หรือเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของท้ังท่ีใชบังคับอยู และท่ีจะออกมาใชบังคับในอนาคต หรือในกรณีท่ีผูใหบริการ
เห็นสมควรท่ีจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอตกลงและเง่ือนไขในขอตกลงฉบับนี้  

 
ขอ 9 ผูใชบริการตองปฏิบัติตามขอตกลงและเง่ือนไขการสมัครและการใชบริการของผูใหบริการ 

โดยเครงครัดเพ่ือความปลอดภัยในขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ ในกรณีท่ีขอมูลดังกลาวถูกโจรกรรม สูญหาย 
หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูใหบริการมีสิทธิปฏิเสธและไมตองรับผิดชอบ 
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุตาง ๆ ดังกลาวได 

 
4 0ขอ 10 ผูใดแอบอางหรือกระทําการใด ๆ อันเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลโดยใชขอมูลของผูอ่ืนมา 

แอบอางในการสมัครขอรับชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ถือเปนความผิดและตองไดรับโทษ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดไว 

 
40ขอ 11 ผูใหบริการอาจสงขอมูลหรือแจงขาวประชาสัมพันธผานชองทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 

หรือชองทางอ่ืนใดท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ใหแกผูใชบริการไดตามท่ีผูใหบริการเห็นสมควร ท้ังนี้ ผูใหบริการมีระบบ



 

การตรวจจับ Virus กอนสงขาวสารใด ๆ ใหแกผูใชบริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบริการ
เกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผูใชบริการไมสามารถเรียกรองใหผูใหบริการ
รับผิดชอบใด ๆ ไดท้ังสิ้น40  

 
4 0ขอ 12 ผูใหบริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการใหบริการกับผูใชบริการไดทันที ถาปรากฏวาผูใชบริการ

ปฏิบัติผิดขอตกลง และเง่ือนไขนี้แมเพียงขอใดขอหนึ่ง 4 0และผูใชบริการจะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบัติผิดขอตกลงและเง่ือนไขดังกลาว 

 
ขอ 13 การใชชื่อผูใชและรหัสผาน (Username & Password) ของผูใชบริการที่เปนผูแทน ซึ่งกระทํา

แทนหางหุนสวนและบริษัทจํากัดในการกรอกขอมูลคําขอจดทะเบียน ยื่นคําขอจดทะเบียน ปฏิบัติตามคําสั่ง
นายทะเบียน ชําระคาธรรมเนียมและรับเอกสารหลังการจดทะเบียน ถือวาการกระทําดังกลาวเปนไปตามความ
ประสงคของผูประกอบการ รวมถึงรับรองวาไดมีการแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อของผูท่ีเก่ียวของแลว 

 



แบบแสดงรายละเอียดและสาระส าคัญของข้อมูลการจดทะเบียน 
แนบท้ายระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง 

ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
ผ่านระบบจดทะเบียนนิตบิุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) พ.ศ. 2564 

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

 

แบบ หส. 1 แบบ หส. 2 

แบบ บอจ. 1 แบบ บอจ. 2 

แบบ บอจ. 3  แบบ บอจ. 4 

แบบ บอจ. 5  แบบ ว. 

แบบ ว. 1 แบบ ว. 2 

แบบ ว. 3 แบบ ว. 4 

แบบ ว. 5 แบบ ก.   

แบบ สสช. 1 แบบ ลช. 1   

แบบ ลช. 2 แบบ ลช. 3   

แบบ ลช. 5 แบบ ลช. 6   

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 

หนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

แผนที่แสดงท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่  

แบบรับรองกำรยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ผ่ำนผู้แทน 



 
แบบ หส. �       

คาํขอที	                                     สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                    
รับวนัที	                                                                                                                                     
                                                                   คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

หา้งหุน้ส่วน  
ทะเบียนเลขที	  

��� ขา้พเจา้ขอจดทะเบียนหา้งหุน้ส่วน �������������������������������������������������������� ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ดงัต่อไปนี&  
  

                ข้าพเจ้าหุ้นส่วนผู้จดัการซึ�งได้ลงลายมอือิเล็กทรอนิกสชื์�อไว้นี! ขอรับรองว่าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนยนิยอมให้นายทะเบยีนตรวจสอบ
ความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที�ได้ระบุไว้ในการจดทะเบียนนี! เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

         
 

 

       บนัทึกนายทะเบียน 
  

            รับจดทะเบียน ณ วนัที	

                                   

 
 
 

 คาํเตือน    !. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเทจ็แก่เจา้พนกังาน  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
     2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏวา่ขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัที	จดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเทจ็ 
 3. การไม่ยื	นคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาที	กฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตามพระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกี	ยวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
                      ห้างหุ้นส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.=>?? 

 

เมื	อนายทะเบียนรับจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยแ์ลว้  ขา้พเจา้มีความประสงคด์งันีA
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    ที	                                                                                          สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั                      
                                                                                                                                                                    

หนังสือรับรอง 
  ขอรับรองวา่หา้งหุน้ส่วนนี&ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ เมื	อวนัที	      
 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที	 ปรากฏขอ้ความในรายการตามเอกสารทะเบียน   
               นิติบุคคล ณ วนัออกหนงัสือนี&   ดงันี&  

1. ชื	อหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน  
2. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วน  มี คน  ตามรายชื	อดงันีA  

ภาษาองักฤษ  
 บาท  

ภาษาองักฤษ  

3. หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วนนีA  มี คน ตามรายชื	อดงันีA
 

4. ขอ้จาํกดัอาํนาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงันีA  
 
 
 5. สาํนกังานแห่งใหญ่ ตั&งอยูเ่ลขที/             

 
,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
             ,6. วตัถุที	ประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนนีA มี ขอ้  ดงัปรากฏในสาํเนาเอกสารแนบทา้ยหนงัสือรับรองนีA  จาํนวน แผน่  
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แบบ หส. 2 
 รายการจดทะเบียน 

ทะเบียนเลขท่ี

ขอ้      ช่ือหา้งหุน้ส่วน  “หา้งหุน้ส่วน .. ”
เขียนเป็นภาษาองักฤษ  ดงัน้ี

ขอ้       หา้งน้ีเป็นหา้งหุน้ส่วน  สามญันิติบุคคล/จ ากดั วตัถุท่ีประสงคข์องหา้งหุน้ส่วนมี ขอ้ ดงัปรากฏใน  แบบ ว.  ท่ีแนบ 
ขอ้      ส านกังานของหา้งหุน้ส่วน  มี แห่ง  คือ

-- 
หอ้งเลขท่ี                  ชั้นท่ี                หมู่บา้น
ถนน.......................  ต าบล/แขวง.......................................... อ  าเภอ/เขต.......................................
จงัหวดั..........................................................รหสัไปรษณีย ์........................................หมายเลขโทรศพัท.์.....................................
หมาเลขโทรสาร....... ....*E-mail………

ส านกังานสาขา (1) เลขรหสัประจ าบา้น 

--  

ขอ้

      

ผูเ้ป็นหุน้ส่วนของหา้งหุน้ส่วนมีจ านวน คน ดงัน้ี
    

ช่ือ  อาชีพ  ท่ีอยู ่ และส่ิงท่ีน ามาลงหุน้ของหุน้ส่วนจ าพวกไม่จ ากดัความรับผดิ 
 
จ  านวน คน   

   

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซ่ึงได้ลงลายมือช่ือîõÿæĆÂØäîÚõÂë°ไว้นี ้ ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตาม

Øö¬ăÕäñÛùไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

 

ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี  

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

หนา้………….ของจ านวน………………หนา้ นายทะเบียน 
เอกสารประกอบค าขอท่ี                  
* E-mail นีใ้ช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและตดิต่อกบันิตบุิคคลอกีทางหนึ่งด้วย

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................
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แบบ หส. 2 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

หนา้………..ของจ านวน………………….หนา้   หา้งหุน้ส่วน
เอกสารประกอบค าขอท่ี      (ลงลายมือช่ือ)………………………………………...นายทะเบียน 

ข้าพเจ้าผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซ่ึงได้ลงลายมือช่ือîõÿæĆÂØäîÚõÂë°ไว้นี ้ ยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตาม

Øö¬ăÕäñÛùไว้ในรายการจดทะเบียนนี ้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................

 ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี  

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ...............................................     

 ถือบัตรอื่น ๆ (ระบุ)

่   

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................

ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี  

      ........................................................อาย.ุ.................ปี สญัชาติ................................................

ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี 

 รายการจดทะเบียน 

ทะเบียนเลขท่ี
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แบบ หส. 2 

 

 

 

 

 

ขอ้ 7.   ตราของหา้งหุน้ส่วน  มีดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 8.    รายการอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ  มีดงัน้ี
 

 

 
 

รายการจดทะเบียนน้ีท าข้ึนโดยความตกลงของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคน  เม่ือวนัท่ี

 

 

 
 
 
 
 
  
 

ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

 
หนา้…………..ของจ านวน……………หนา้                                หา้งหุน้ส่วน  
เอกสารประกอบค าขอท่ี         (ลงลายมือช่ือ)…………………..……………………นายทะเบียน            
                                 

  
ขอ้ 5.   หุน้ส่วนผูจ้ดัการของหา้งหุน้ส่วน มี  คน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ 6.   ขอ้จ ากดัอ านาจหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  มีดงัน้ี         

 รายการจดทะเบียน 
 

ทะเบียนเลขท่ี  
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(ตวัอกัษร) (ตวัเลข) 

(อยา่งนอ้ยร้อยละยีสิ่บห้า) 

(เตม็มูลค่า) 

 
แบบ บอจ. 3 

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จ ากดั 

ทะเบียนเลขท่ี ……………………………………….. 

(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 

ขอ้ 1.  จ านวนหุน้ทั้งส้ินซ่ึงไดมี้ผูเ้ขา้ช่ือซ้ือหรือไดจ้ดัออกใหแ้ลว้ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

เป็นหุน้สามญั ………………….…หุน้ (……..………..) ชนิดเดียว / และหุน้บุริมสิทธิ ……………………...หุน้  (……………….…….) 

 ขอ้ 2.  จ านวนหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิ คือ 
ก. หุน้สามญั ซ่ึงตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า)  ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซ่ึงออกใหเ้หมือนหน่ึงวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ………………บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ………..บาท) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซ่ึงตอ้งใหใ้ชเ้ป็นเงินจนเตม็ค่า (ลงเงินเตม็มูลค่า) ……………………...หุน้   (……………….…….) 
และ ซ่ึงออกใหเ้หมือนหน่ึงวา่ไดใ้ชเ้ตม็ค่าแลว้ (ไม่ตอ้งลงเงินเลย)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 
ไดใ้ชแ้ต่บางส่วนแลว้ หุน้ละ ……….……..บาท (ลงเงินเพียงหุน้ละ…….….บาท)  ……………………...หุน้    (……………….…….) 

 ขอ้ 3.  จ านวนเงินท่ีไดใ้ชแ้ลว้แต่ละหุน้ (เฉพาะหุน้ท่ีลงเงิน) คือ 
ก. หุน้สามญั ซ่ึงตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

และ ซ่ึงตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ……………..….บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
ข. หุน้บุริมสิทธิ ซ่ึงตอ้งลงเงินเตม็มูลค่า ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 
และ ซ่ึงตอ้งลงเงินเพียงหุน้ละ ………………...บาท ไดใ้ชเ้งินค่าหุน้แลว้ หุน้ละ  ……………………..บาท  (……………….…….) 

 ขอ้ 4.  จ านวนเงินท่ีไดรั้บไวเ้ป็นค่าหุน้รวมทั้งส้ิน คือ 
ก.  หุน้สามญั ซ่ึงตอ้งลงเงินหุน้ละ …………………..บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้              …..………………บาท 

และ ซ่ึงตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ………………….บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
ข.  หุน้บุริมสิทธิ ซ่ึงตอ้งลงเงินหุน้ละ ……………………...บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้             …………………..บาท 
และ ซ่ึงตอ้งลงเงิน (บางส่วน) เพียงหุน้ละ ……….………..…บาท ไดรั้บเงินค่าหุน้ไวแ้ลว้                ………………..…บาท 

จ านวนเงินค่าหุน้ท่ีไดรั้บไวแ้ลว้รวมทั้งส้ิน ………………….………..บาท (….…………..…...…………...…...…………...……) 

ขอ้ 5.  ช่ือ และท่ีอยู ่ของกรรมการทุกคนของบริษทั จ านวน ……………………คน ดงัปรากฏรายละเอียดในแบบ ก. ท่ีแนบ 

ขอ้ 6.  จ านวนหรือช่ือกรรมการซ่ึงลงช่ือผกูพนับริษทั คือ 

 

(ลงลายมือช่ือ)……………………………………………..……………… กรรมการผูข้อจดทะเบียน 
                                               (…………..………………….……………………………..) 

หนา้ …………ของจ านวน ………….หนา้                            (ลงลายมือช่ือ) ………………………………………….นายทะเบียน 
เอกสารประกอบค าขอท่ี ………………………….………….                     (……….….…..…….….…………………….) 
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แบบ บอจ. 3 

ขอ้ 7.  บริษทัน้ีตั้งข้ึนโดย  ม/ีไม    ก าหนดอาย…ุ…………………………………………………..…...…………………..………… 

ขอ้ 8.  ส านกังานของบริษทั มี …………………แห่ง คือ 
ส ำนกังำนแห่งใหญ่ เลขรหสัประจ ำบำ้น ตั้งอยูเ่ลขท่ี.......................อำคำร..................................................... 
หอ้งเลขท่ี ..................... ชั้นท่ี.............. หมู่บำ้น...................................................... หมู่ท่ี.............. ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน......................................................... ต ำบล/แขวง..................................................................อ ำเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมำยเลขโทรศพัท.์......................................... 
หมำยเลขโทรสำร.................................................*E-mail…………….………….…………………….……………………………...………. 

ส ำนกังำนสำขำ (1) เลขรหสัประจ ำบำ้น ตั้งอยูเ่ลขท่ี
.......................อำคำร..................................................... 

หอ้งเลขท่ี ..................... ชั้นท่ี.............. หมู่บำ้น...................................................... หมู่ท่ี............. ตรอก/ซอย...................................................... 
ถนน......................................................... ต ำบล/แขวง..................................................................อ ำเภอ/เขต.......................................................
จงัหวดั........................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... หมำยเลขโทรศพัท.์......................................... 
หมายเลขโทรสาร.................................................E-mail…………….………….………………………………………………...…………….. 

ขอ้ 9.  รายการอยา่งอ่ืนซ่ึงเห็นสมควรจะใหป้ระชาชนทราบ มีดงัน้ี 

ขอ้ 10.  ตราของบริษทั มีดงัน้ี 

ขอ้  11.  บริษทัน้ีตั้งข้ึนโดย  ม ี/ ไม่ม ี ขอ้บงัคบั 

กรรมการผูข้อจดทะเบียน 

หนา้ …………ของจ านวน ………..หนา้   ……………………..…………………………… 
เอกสารประกอบค าขอท่ี ………..………………… ลงลายมือช่ือ)…………..…. ….…………….……นายทะเบียน 

* E-mail นีใ้ช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและตดิต่อกบันิตบุิคคลอกีทางหนึ่งด้วย 

รายการจดทะเบียนจัดตั้ง 
บริษทั ……………………………………………………….………….จ ากดั 

ทะเบียนเลขท่ี ……………………………………….. 

(ทุน.……………...…………………...…........บาท แบ่งออกเป็น………………………….หุน้ มูลค่าหุน้ละ …….…………..…..….….…บาท) 
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เลขบตัรประจาํตวัประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล 

        สําเนาบัญชีรายชื)อผู้ถือหุ้น 
 

  ชื/อบริษทัจาํกดั
                                      ทะเบียนเลขที/

ณ วนัประชุม    ครั& งที เมื/อวนัที/
       คดัจากสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น  เมื/อวนัที/
          ทุนจดทะเบียน บาท  แบ่งออกเป็น หุ้น  มลูค่าหุ้นละ บาท
          ผูถื้อหุ้น   ไทย คน  จาํนวน หุ้น   อื/น ๆ คน  จาํนวน หุ้น 

ลาํดบั
ที/ 

ชื/อผูถื้อหุน้ 
จาํนวนหุน้ 

ที/ถือ

เงินที/ชาํระแลว้ (f) เลขหมายใบหุน้           วนัลงทะเบียนผูถื้อหุน้ 
             

บตัรอื/น ๆ (ระบุ) .............................เลขที/.................................... 
ถือวา่ชาํระแลว้ (i) เลขหมายของหุน้ ลงวนัที/ เป็น           ขาด สญัชาติ (j) อาชีพ ที/อยู ่
   หุ้นละ      (f) 

 
    

 (i) 

 
 

      หุ้นละ      (f) 
 

    

 (i) 

    หุ้นละ      (f) 
 

    
 

 (i) 

 
 

    หุ้นละ      (f) 
 

    
  

 (i) 

 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายการที)ถูกต้องตรงกบัสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และขอรับรองว่าผู้ถือหุ้นทุกคนยนิยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผย
ข้อมูลตามที)ได้ระบุไว้นี8 เพื�อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
                     กรรมการ

แบบ บอจ. 9 

 

หนา้ ของจาํนวน หนา้                                           
เอกสารประกอบคาํขอที              
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ค ำรับรอง 

กำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 

 

ทะเบียนเลขท่ี  

ประกอบค าขอเลขท่ี                                                เม่ือวนัท่ี  

(1)  ขอรับรองว่า การขอจดทะเบียนตามค าขอน้ี ไดด้  าเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตาม
ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง โดยถูกตอ้งครบถ้วน รวมทั้งรายการและขอ้ความท่ีระบุในค าขอและเอกสารประกอบค าขอ 
ตลอดจนเอกสารหลกัฐานใดๆ ท่ียืน่พร้อมกบัค าขอน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามค าขอน้ี ไดด้  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงัน้ี 

(3)  ขอรับรองว่าเอกสารหลกัฐานตาม (2) ไดเ้ก็บรักษาไว ้ณ ส านักงานแห่งใหญ่ของห้างน้ี และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบและส่งมอบ       
ต่อนายทะเบียนไดท้นัที  

 

 

 

 

 

 

               ออกให ้ณ วนัท่ี  หนา้………….ของจ านวน………………หนา้                            

     ……………….……………………...…นายทะเบียน 
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(4) ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของห้างหุ้นส่วนตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) มาใช้ในการ 
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คาํรับรอง 

การจดทะเบียนบริษทัจํากดั 

บริษทั ..................................................................................................... จาํกดั 
ทะเบียนเลขที� ................................................................ 

ประกอบคาํขอเลขที� ............................................................ เมื�อวนัที� ........................................ 

(1)  ขอรับรองวา่ การขอจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ว่าดว้ยหุ้นส่วนบริษทั และตามระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลาง โดยถูกตอ้งครบถว้น รวมทั"งรายการและขอ้ความที�ระบุใน คาํขอและเอกสารประกอบคาํขอ ตลอดจนเอกสาร
หลกัฐานใดๆ ที�ยื�นพร้อมกบัคาํขอนี"ถูกตอ้งตามความเป็นจริงครบทุกประการ 

(2)  ขอรับรองวา่การจดทะเบียนตามคาํขอนี"  ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ดงันี"  …… …………….…………..…………………………..………………………………………………………………… 

       

  

              ลงลายมือชก รรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               ออกให ้ณ วนัท่ี  หนา้………….ของจ านวน………………หนา้                            

     ……………….……………………...…นายทะเบียน 
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(3) ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานตาม (2) ได้เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานแห่งใหญ่ของบริษัทนี้ และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบและส่งมอบ
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(4) ขอยอมรับการนำข้อมูล e-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทตามที่แจ้งไว้ในรายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) มาใช้ในการ 
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แบบรับรองการย่ืนจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน 
 
 

หางหุนสวนจํากัด/สามัญนิติบุคคล ..................................................... ทะเบียนเลขท่ี ................................. 
คําขอเลขท่ี ...................................................... 

 
 ขาพเจา ผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดตรวจสอบขอมูลการขอจดทะเบียน ............................................ .......  
ตามคําขอท่ี ............................................. พรอมไดแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อแลว ขอรับรองวา การขอจดทะเบียนนี้
เปนไปตามความประสงคของขาพเจา โดยถูกตองครบถวนเปนจริงทุกประการ ท้ังนี้ ไดยื ่นคําขอจดทะเบียน
ดังกลาวทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน คือ ................. .... ............................. ถือบัตรประจําตัว
บัตรประชาชนเลขท่ี .......................................  
 
1. ผูเปนหุนสวน 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
2. ผูชําระบัญชี 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
3. หุนสวนผูจัดการ/ผูชําระบัญชี ผูขอจดทะเบียน 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 



 
4. ผูแทน 

 
ขาพเจา .............................................................. สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา/ผูทําบัญชี/ผูสอบบัญชี/

หัวหนาสํานักงานบัญชีคุณภาพ/ผูรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน/ผูบังคับหลักประกัน ผูแทนหางหุนสวนจํากัด/
สามัญนิติบุคคล ..................................................... ทะเบียนเลขท่ี ........................................ ในการยื่นคําขอ
จดทะเบียน ..................................................... คําขอท่ี ............................................. ผานระบบจดทะเบียนนิติบุคคล
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และขอรับรองวาคําขอจดทะเบียนนี้ ถูกตอง
ครบถวนตามความประสงคและไดมีการแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อของผูเปนหุนสวน/ผูชําระบัญชี/หุนสวน
ผูจัดการ/ผูขอจดทะเบียนขางตนแลว 

 
 

ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบรับรองการย่ืนจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน 
 
 

บริษัท ..................................................... จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ................................. 
คําขอเลขท่ี ...................................................... 

 
 ขาพเจา ผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไดตรวจสอบขอมูลการขอจดทะเบียน ............................................ .......  
ตามคําขอท่ี ............................................. พรอมไดแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อแลว ขอรับรองวา การขอจดทะเบียน
นี้เปนไปตามความประสงคของขาพเจา โดยถูกตองครบถวนเปนจริงทุกประการ ท้ังนี้ ไดยื่นคําขอจดทะเบียน
ดังกลาวทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ผานผูแทน คือ ............................................. ถือบัตรประจําตัว 
บัตรประชาชนเลขท่ี .......................................  
 
1. ผูเริ่มกอการ 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
2. กรรมการชุดจัดตั้งบริษัท/กรรมการเขาใหม 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
3. ผูชําระบัญชี 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
4. ผูเริ่มกอการ/กรรมการผูมีอํานาจลงช่ือผูกพัน/ผูชําระบัญชี ผูขอจดทะเบียน 
(1) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(2) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
(3) ................................................. .......  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 



 
5. ผูแทน  

ขาพเจา .............................................................. สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา/ผูทําบัญชี/ผูสอบบัญชี/
หัวหนาสํานักงานบัญชี คุณภาพ/ผูรับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชน/ผูบังคับหลักประกัน ผูแทนบริ ษัท
........................................จํากัด ทะเบียนเลขท่ี ............................................................. ในการยื่นคําขอจดทะเบียน 
.............................................................. คําขอท่ี .............................................................. ผานระบบจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration) ตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัท และขอรับรองวา คําขอจดทะเบียน
นี้ ถูกตองครบถวนตามความประสงคและไดมีการแสดงตัวเพ่ือลงลายมือชื่อของผูเริ่มกอการ/กรรมการ/ผูชําระ
บัญชี/ผูขอจดทะเบียน ขางตนแลว 

 
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 
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