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กฎกระทรวง 
จัดต้ังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  แตงต้ังนายทะเบียน 

และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๑๔  มาตรา  ๑๐๑๘  และมาตรา  ๑๐๒๐  แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉะบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๔๙๑)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๒) กฎกระทรวง  ฉะบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๔๙๒)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๔๙๕)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๔๙๖)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๔๙๗)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 
(๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๐๒)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย 



หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 (๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๐๔)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

 (๘) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๑๐)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

 (๙) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๓  (พ.ศ.  ๒๕๑๒)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  

(๑๐) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๑๓)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 

(๑๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๕  (พ.ศ.  ๒๕๑๔)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๒) กฎกระทรวง  ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๑๙)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๘  (พ.ศ.  ๒๕๑๙)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๕) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๙  (พ.ศ.  ๒๕๒๑)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๖) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๐  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

(๑๗) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒๑  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย (วาดวยหุนสวนและบริษัท) 

ขอ ๒ ใหจัดต้ังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย  โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนนายทะเบียนกลาง  และขาราชการพลเรือนสามัญ
ต้ังแตระดับ  ๗  ข้ึนไป  ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการคา  ซ่ึงนายทะเบียนกลางแตงต้ังเปนผูชวย 
นายทะเบียนกลาง  เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญ 
ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร 
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ขอ ๓ ให จัดต้ังสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทข้ึนในทองที่ที่นายทะเบียนกลาง
เห็นสมควร  โดยมีจํานวนสํานักงาน เขตพื้นที่รับผิดชอบ  และวันเปดทําการตามที่นายทะเบียนกลาง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท  ใหขาราชการพลเรือนสามัญต้ังแตระดับ  ๓  ข้ึนไป   
ในสังกัดกระทรวงพาณิชย  ซ่ึงนายทะเบียนกลางแตงต้ังเปนนายทะเบียน 

อํานาจหนาที่ของนายทะเบียน  และหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและ
บริษัทจํากัด  ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนกลางกําหนด 

ขอ ๔ ใหนายทะเบียนกลางประกาศกําหนดแบบคําขอจดทะเบียน 
ขอ ๕ เมื่อนายทะเบียนไดรับคําขอจดทะเบียนของหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดแลว 

ใหตรวจคําขอนั้น  ถาถูกตองตามกฎหมาย  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมและใหส่ังรับจดทะเบียนไว 
ขอ ๖ การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน  ผูขอจดทะเบียนตองลงลายมือชื่อดวยตนเอง

ตอหนานายทะเบียน 
ในกรณีที่ไมอาจลงลายมือชื่อตอหนานายทะเบียนได  ไมวาดวยประการใด  ๆ  ใหถือวาลายมือชื่อ

ในคําขอจดทะเบียนเปนที่ถูกตอง  เมื่อผูขอจดทะเบียนลงลายมือชื่อดวยตนเองตอหนาบุคคลดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีลงลายมือชื่อในราชอาณาจักร 
 (ก) พนักงานฝายปกครอง  หรือตํารวจชั้นผูใหญซ่ึงประจําอยูในทองที่ที่ผูขอจดทะเบียน

มีภูมิลําเนาอยู 
 (ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแหงเนติบัณฑิตยสภา  หรือ 
 (ค) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด 
(๒) กรณีลงลายมือชื่อในตางประเทศ 
 (ก) เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหนาสํานักงาน

สังกัดกระทรวงพาณิชย ซ่ึงรับผิดชอบการดําเนินงาน  ณ  ประเทศนั้น  หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมาย
ใหทําการแทนบุคคลดังกลาว 

 (ข) บุคคลซ่ึงสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้น  
หรือ 

 (ค) บุคคลที่ควรเชื่อถือไดสองคนมาลงลายมือชื่อรับรองตอหนานายทะเบียนวาเปน
ลายมือชื่อผูนั้นจริง 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๕๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ขอ ๗ บรรดาประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามกฎกระทรวงที่ใหยกเลิกตามขอ  ๑  ใหคงใชบังคับ
ไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  จนกวาจะไดมีประกาศหรือคําส่ังที่ออกตาม
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

ขอ ๘ บรรดาคําขอจดทะเบียนที่ย่ืนกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหถือเปนคําขอ 
จดทะเบียนที่ไดย่ืนตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๙ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ปรีชา  เลาหพงศชนะ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ  รักษาราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕  (พ.ศ.  ๒๔๙๑)  
ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๒๑   
(พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   (วาดวยหุนสวนและบริษัท)   
ไดกําหนดใหนายทะเบียนกลางแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๕  ขึ้นไป  ในสังกัดกระทรวงพาณชิย
เปนนายทะเบียน  ซ่ึงทําใหมีขอจํากัดในการแตงตั้งนายทะเบียนเพื่อบริการประชาชน  สมควรแกไขปรับปรุง
ใหสามารถแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญตั้งแตระดับ  ๓  ขึ้นไปเปนนายทะเบียน  เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว 
ในการปฏิบัติงาน  รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
ใหมีความสะดวกมากขึ้น  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


