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ลําดับที่ เรื่อง ระเบียบเดิม ระเบียบใหม ขอที่ หมายเหตุ

1 การยื่นคําขอจดทะเบียนในระหวางที่มีการตรวจ ใหรอการจดทะเบียนไวกอนและใหนายทะเบียน  ใหนายทะเบียนแจงใหนายทะเบียนกลาง/ผูที่รับ 5

การงานบริษัท สรุปขอเท็จจริงพรอมกับความเห็นเสนอกรมทราบ มอบหมายทราบกอนรับจดทะเบียน 

และพิจารณากอน 

2 กําหนดหลักปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการ  - ไมไดกําหนดไว -  นําวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมากําหนดไว 6

ทางปกครอง ในระเบียบฯ

2.1 กําหนดลักษณะของนายทะเบียนที่ตองหาม 7

พิจารณา/ออกคําสั่งใดๆเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียน

2.2 ใหอํานาจนายทะเบียนแสวงหาขอเท็จจริงเพื่อ

ประกอบการพิจารณาคําขอจดทะเบียน ในกรณีที่

คําขอจดทะเบียนนั้น ไมเปนไปตามที่กําหนดไว

ในระเบียบฯ และมีพฤติการณที่นาสงสัยวาจะ

เปนการขอจดทะเบียนโดยฝาฝนกฎหมาย

2.3 ไดกําหนดใหนายทะเบียนระบุขอสงวนสิทธิ 8

ที่จะเพิกถอนการจดทะเบียนหากขอความที่

จดทะเบียนไวไมถูกตองหรือเปนเท็จ ไวใน

คําขอจดทะเบียน

ขอแตกตางของระเบียบการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท ป 2538 และป 2549
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2.4 กรณีที่นายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว 9

แตปรากฏในภายหลังวาการรับจดทะเบียนนั้นไม

ถูกตอง ใหนายทะเบียนผูออกคําสั่งหรือนาย

ทะเบียนผูมีหนาที่รับผิดชอบสรุปขอเท็จจริง

ขอกฎหมาย เสนอนายทะเบียนกลางหรือผูที่

ไดรับมอบหมายเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

เดิมในกรณีที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในการ 2.5 คําขอจดทะเบียนที่ไมไดยื่นจดทะเบียนภายใน 12

ยื่นขอจดทะเบียนไว แตผูขอจดทะเบียน ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด ใหผูขอจดทะเบียน

ไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่ ดําเนินการดังนี้

กําหนด ใหผูขอจดทะเบียนทําหนังสือชี้แจงเหตุ    (1) ทําหนังสือขอขยายเวลาโดยแสดงเหตุผลที่

ยื่นขอจดทะเบียนลาชา ไมสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนได เนื่องจากมี

พฤติการณที่จําเปนที่ทําใหไมสามารถที่จะยื่น

คําขอจดทะเบียนไดภายในระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนด โดยยื่นตอนายทะเบียนภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่พฤติการณที่จําเปนนั้นสิ้นสุดลง หรือ

   (2) ใหทําหนังสือชี้แจงเหตุลาชาประกอบ

คําขอจดทะเบียน (ตามแนวทางปฏิบัติเดิม)

2.6 เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนที่เปน 17

ภาษาตางประเทศ ตองทําคําแปลเปนภาษาไทย

และตองใหบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว

เปนผูแปลและลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง

ของคําแปลดวย
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2.7 ในกรณีนายทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธการรับ 87

จดทะเบียนหรือการรับจดทะเบียนที่มีผูคัดคาน

เนื่องจากคําคัดคานฟงไมขึ้น ใหนายทะเบียน

ทําหนังสือแจงใหผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคาน

ทราบวามีสิทธิอุทธรณหรือโตแยงคําสั่งนาย

ทะเบียนภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับแจง

2.8 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํา 88

คําอุทธรณ / คําโตแยง

2.9 หลักเกณฑในการพิจารณาคําอุทธรณ / 89

คําโตแยง

3 ผูขอจดทะเบียนขอถือ/สงคําขอจดทะเบียนระหวาง ใหผูขอจดทะเบียนถือเรื่องเองไดทั้งคําขอที่นาย- ไดกําหนดใหผูขอจดทะเบียนถือไดเฉพาะคําขอ 11

สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทดวยตนเอง ทะเบียนรับจดทะเบียนแลว หรือยังไมไดรับ        ที่ยังไมไดรับจดทะเบียนเทานั้น

จดทะเบียน   

4 การแนบวัตถุที่ประสงคสําเร็จรูป กรณีใชวัตถุที่ประสงคสําเร็จรูปอยางเดียว ตองแนบแบบวัตถุที่ประสงคทั้งหมดพรอมคําขอฯ 18

ไมตองแนบ  แบบ ว. พรอมคําขอจดทะเบียน ดวย ทั้งนี้ไมวาจะใชวัตถุที่ประสงคสําเร็จรูปอยาง

เดียวหรือไม
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5 การแกไข ขีดฆา หรือตกเติมขอความในคําขอจด ใหหุนสวนผูจัดการ ผูเริ่มกอการ กรรมการ   ใหหุนสวนผูจัดการ ผูเริ่มกอการ กรรมการ   14

ทะเบียน รายการจดทะเบียน และเอกสารประกอบ ผูชําระบัญชี หรือผูรับมอบอํานาจ ลงชื่อกํากับ ผูชําระบัญชี หรือผูรับมอบอํานาจ ลงชื่อกํากับ 

รอยแกไข รอยแกไขเหมือนเดิม และไดเพิ่มเติมกรณีที่มีการ

แกไขสาระสําคัญในหนังสือมอบอํานาจจะตองให

ผูมอบอํานาจลงลายมือชื่อกํากับรอยแกไข

6 แบบพิมพที่มีการปรับปรุงใหม  - ไดแกไขแบบพิมพใหมจํานวน 12 แบบ 15,

ไดแก หส.1, หส.2, บอจ.1,บอจ.2 ทั้ง 2 หนา 30

 บอจ.3 หนา 2 ลช.1, ลช.2, แบบ ก., สสช.1,

แบบบริการขอมูลธุรกิจ(เดิมใชแบบ รท.และตท.)

หนังสือมอบอํานาจและแบบจองชื่อนิติบุคคล

8 การยื่นคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ กรุงเทพมหานครใหยื่น 1 ชุด สวนตางจังหวัด ทั้งกรุงเทพมหานครและตางจังหวัดใหยื่นชุดเดียว 21

2 ชุด ยกเวนแบบ สสช.1 ใหยื่น 2 ฉบับ

9 ชื่อที่ใชในการจดทะเบียน ในการจองชื่อสําหรับนิติบุคคลที่ตองไดรับความ 9.1 ไมตองแนบหนังสือใหความเห็นชอบ ในขณะ 37,

เห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของกอน จะตองสง จองชื่อ แตใหสงหนังสือดังกลาวประกอบคําขอ 38

หนังสือใหความเห็นชอบจากหนวยงานนั้น ๆ จดทะเบียน

พรอมกับแบบจองชื่อฯ 

 - 9.2 หามใชชื่อบริษัทจํากัดที่นายทะเบียนไดถอน

ทะเบียนรางแลว

 - 9.3 หามใชชื่อที่ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อหรือจด

เสร็จการชําระบัญชีแลวไมเกิน 2 ป
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10 ผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ผูที่จะรับรองลายมือชื่อไดมีเฉพาะ นายทะเบียน ไดเพิ่มบุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศ 47

พนักงานฝายปกครอง ตํารวจชั้นผูใหญ กําหนด ซึ่งไดประกาศไปแลวคือ ผูสอบบัญชีรับ   

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา อนุญาต

11 กําหนดระยะเวลาใหหนังสือบริคณหสนธิสิ้นผล  - ไมไดกําหนด - กําหนดใหหนังสือบริคณหสนธิที่จดทะเบียนแลว 64

มีขอความที่ผูเริ่มกอการตกลงใหหนังสือบริคณห

สนธสิ้นผล เมื่อมิไดมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ภายใน 10 ป ใหนายทะเบียนนําหนังสือบริคณห

สนธินั้นออกจากสารบบ ซึ่งจะมีผลใหผูอื่นสามารถ

จะใชชื่อบริษัทดังกลาวได 

12 การจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิกอนตั้ง ไมตองแนบหนังสือยินยอมของผูเริ่มกอการทุกคน ตองแนบหนังสือยินยอมจากผูเริ่มกอการทุกคน 66

บริษัท  ประกอบคําขอจดทะเบียนดวย

13 ระยะเวลาที่ตองแจงใหคัดคาน และระยะเวลาที่จะ กรณีที่คําขอจดทะเบียนไมไดลงลายมือชื่อตาม กําหนดใหนายทะเบียนตองแจงใหสิทธิคัดคาน 75

ใหสิทธิคัดคาน  อํานาจกรรมการที่จดทะเบียนไว  เดิมไดกําหนด ภายใน 7 วันนับแตรับคําขอ (วันที่ไดรับเอกสาร

ใหนายทะเบียนทําหนังสือแจงกรรมการที่ถูกออก ครบถวนตามที่กําหนดไวในระเบียบฯ) และขยาย

ซึ่งไมไดกําหนดเวลาใหนายทะเบียนแจง และ เวลาที่จะใหสิทธิคัดคานไดไมเกิน 15 วันนับแต

กําหนดเวลาที่จะใหสิทธิคัดคานไดไมเกิน 10 วัน วันที่ลงในหนังสือแจง
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14 ขอยกเวนกรณีหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการ กรณีหาง / บริษัทเลิกโดยไมมีสัญญา / ขอบังคับ สามารถแตงตั้งใหหุนสวนผูจัดการคนใดคนหนึ่ง 80

ทุกคนตองเขาเปนผูชําระบัญชี  กําหนดเรื่องการตั้งผูชําระบัญชีไวเปนอยางอื่น หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือผูอื่นที่ไมใชหุนสวน

หุนสวนผูจัดการ / กรรมการทุกคนตองเขาเปน ผูจัดการหรือกรรมการเปนผูชําระบัญชีได ถา

ผูชําระบัญชี ผูเปนหุนสวนทุกคนของหางหรือที่ประชุมผูถือหุน

ทุกคนของบริษัทมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งบุคคล

ดังกลาวเปนผูชําระบัญชี

15 การระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี จะระงับเฉพาะกรณีหนวยราชการขอใหระงับ จะระงับไดในกรณีดังตอไปนี้ 83

เนื่องจากมีหนี้ภาษีอากรคางชําระแกหนวย- 1. หนวยราชการมีหนังสือขอระงับ

ราชการเทานั้น 2. เจาหนี้ที่ไมใชหนวยราชการไดมีหนังสือขอ

ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี

เนื่องจากหางหุนสวนหรือบริษัทมีหนี้คางชําระ

อยู โดยใหแนบหลักฐานการเปนหนี้ประกอบ

หนังสือขอระงับดวย

16 การถอนทะเบียนบริษัทราง เดิมจะถอนทะเบียนรางเฉพาะกรณีบริษัทไมสง ไดกําหนด กรณีที่จะถอนทะเบียนบริษัทรางไว 86

งบการเงินติดตอกัน 3 ป ดังตอไปนี้

1. บริษัทไมสงงบการเงินติดตอกัน 3 ป หรือ

2. มีมูลเหตุอื่นที่เชื่อไดวาบริษัทมิไดประกอบการ 

งานแลว ใหดําเนินการถอนทะเบียนบริษัทเปน

ทะเบียนราง โดยไมจําเปนตองรอใหไมสง

งบการเงินติดตอกัน 3 ป 
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17 แสดงหลักฐานแสดงเงินทุนพรอมคําขอจดทะเบียน

 - บริษัทจํากัด มี 3 ประเภท คือ มี 2 ประเภท คือ บัญชีแนบทาย ขอ 8 

   (จัดตั้ง , เพิ่มทุน)   - หนังสือรับรองจากธนาคาร   - หนังสือรับรองจากธนาคาร และ ขอ 13

  - สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินคาหุน   - สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินคาหุน 

  - หนังสือยืนยันการรับชําระเงินคาหุน ยกเลิกหนังสือยืนยันการชําระเงินคาหุน

 - หางหุนสวน  - ไมกําหนดใหสงหลักฐานการรับชําระคาหุน กําหนดใหสง บัญชีแนบทาย ขอ 1

   (จัดตั้ง, หุนสวนเขาใหม, เพิ่มทุน, เปลี่ยนตัว   - หนังสือรับรองจากธนาคาร และ ขอ 3

    ผูเปนหุนสวน)   - สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินคาหุน 

18 แสดงหลักฐานแสดงเงินทุนพรอมคําขอจดทะเบียน  - ไมไดกําหนด - กรณีมีคนตางดาวลงทุนตั้งแตรอยละ 40 แตไมถึง บัญชีแนบทาย ขอ 1 ,2 

(กรณีมีคนตางดาวลงทุนในหางหุนสวนหรือบริษัท) รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หรือกรณีมีคนตาง และขอ 8

ดาวลงหุนในหางหุนสวนบริษัทต่ํากวารอยละ 40

ของทุนจดทะเบียน แตคนตางดาวเปนผูมีอํานาจ

กระทําการแทนหางหุนสวนบริษัทใหผูเปนหุนสวน

หรือผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยทุกคน  สงหลักฐาน

แสดงที่มาของเงินลงทุนซึ่งแสดงจํานวนเงิน

ที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่ชําระแลวของ

ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนแตละราย ดังนี้

 - สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสําเนาใบแจง

ยอดบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน หรือ

 - เอกสารที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรอง หรือแสดง

ฐานะทางการเงินของผูถือหุน หรือ

 - สําเนาหลักฐานที่แสดงแหลงที่มาของเงินที่นํา

มาชําระคาหุน
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ลําดับที่ เรื่อง ระเบียบเดิม ระเบียบใหม ขอที่ หมายเหตุ

19 จํานวนหนังสือบริคณหสนธิฉบับตีพิมพ/ขอบังคับ 2 ฉบับ ลดเหลือ 1 ฉบับ

ฉบับตีพิมพที่ตองยื่นพรอมคําขอจดทะเบียน

20 การเลิกหางหุนสวนบริษัท และตั้งผูชําระบัญชี  -ไมกําหนด- สามารถแตงตั้งหุนสวนผูจัดการคนใดคนหนึ่งหรือ บัญชีแนบทาย ขอ 14,

(กรณีบริษัทที่ถูกถอนทะเบียนราง)  ใหสงเอกสาร กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นที่ไมใชหุนสวน15 และขอ 16

เพิ่มเติมหากหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการทุกคน ผูจัดการหรือกรรมการเปนผูชําระบัญชีได โดยให

ไมไดเปนผูชําระบัญชี หรือมีการเลือกบุคคลอื่น สงเอกสารดังตอไปนี้ประกอบคําขอจดทะเบียน

เปนผูชําระบัญชี เลิกหางหุนสวนหรือบริษัท

1. หางหุนสวน

 - สัญญาตั้งหางหุนสวนที่มีขอตกลงในการตั้ง

ผูชําระบัญชี หรือ สัญญาหรือขอตกลงของผูเปน

หุนสวนทุกคนที่ตกลงตั้งหุนสวนผูจัดการคนใด

คนหนึ่งหรือบุคคลอื่นเปนผูชําระบัญชี

2. บริษัทจํากัด

 - มติที่ประชุมผูถือหุนที่ผูถือหุนทุกคนเขาประชุม

และมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งกรรมการคนใดคน

หนึ่งหรือบุคคลอื่นเปนผูชําระบัญชี


