
 

  

 
ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง 

วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. ๒๕63 

__________________________________ 
 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
เพ่ือใหการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัทจํากัด มีความเหมาะสมเปนปจจุบัน และอํานวยความสะดวกย่ิงขึ้น 

 อาศัยอํานาจตามความใน ขอ ๓ วรรคสาม และขอ 4 แหงกฎกระทรวงจัดตั้งสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัท แตงตั้งนายทะเบียน และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียนหางหุนสวน
และบริษัทจํากัด พ.ศ. ๒๕๔๙ ออกตามความในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย นายทะเบียนกลางจึงออก
ระเบียบ ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน
หางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563” 

 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป               

 ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 38 แหงระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย   
การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. ๒๕61 และใหใชความตอไปนี้แทน  
 “ขอ ๓๘ ชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทจะตองไมมีคําหรือขอความใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(๑) พระนามของพระเจาแผนดิน พระมเหสี รัชทายาท หรือพระบรมวงศานุวงศในพระราชวงศ
ปจจุบัน เวนแตจะไดรับพระบรมราชานุญาต 

(๒) ชื่อกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานหรือองคการของรัฐ
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีเจากระทรวงท่ีเก่ียวของ 

(๓) ชื่อประเทศ กรณีใชชื่อประเทศเปนสวนหนึ่งของชื่อใหระบุไวในวงเล็บทายชื่อ 
(๔) ชื่อที่อาจกอใหเกิดสําคัญผิดวารัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น 

หนวยงานหรือองคการของรัฐทั้งของประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปนเจ าของ 
หรือผูดําเนินการ 

(๕) ชื่อซึ่งมีคําวา “บริษัทมหาชนจํากัด” “บริษัทจํากัด (มหาชน)” “บมจ” “สมาคมการคา” 
หรือ “หอการคา” หรือช่ือที่คลายกันหรือเรียกขานคลายกับคําเชนวานั้น  
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(๖) ชื่อภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ ซึ่งมีความหมายหรือทําใหเขาใจไดวาประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ธุรกิจขอมูลเครดิต ธุรกิจขายตรง   
ธุรกิจตลาดแบบตรง กิจการประกันภัย และกิจการจัดหางาน หรือชื่อที่มีคําใดคําหนึ่งที่กําหนดไวทายระเบียบน้ี
และที่จะกําหนดขึ้นในภายหลังประกอบชื่อ เวนแตจะไดแสดงหลักฐานความเห็นชอบใหประกอบธุรกิจดังกลาว
ไดจากสวนราชการที่เกี่ยวของ 
 คําวา “โรงเรียน” “สถาบัน” “วิทยาลัย” “มหาวิทยาลัย” หรือคําในภาษาตางประเทศที่มี
ความหมายอยางเดียวกัน เวนแตจะไดแสดงหลักฐานความเห็นชอบใหประกอบธุรกิจดังกลาวไดจากสวนราชการ
ที่เก่ียวของ 

(๗) ชื่อที่ เปนการสลับชื่อระหวางหางหุนสวนกับหางหุนสวน หางหุนสวนกับบริษัท หรือ     
บริษัทกับบริษัท 

(๘) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกันกับชื่อหางหุนสวน หรือชื่อในหนังสือบริคณหสนธิ 
หรือชื่อบริษัทที่ไดยื่นขอจดทะเบียน หรือนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวกอนแลว ซ่ึงอาจทําใหเกิดความหลงผิดได 
เวนแต 

(๘.๑) ชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อแลว หรือ 
(๘.๒) ชื่อหางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีแลว หรือ 
(๘.๓) ชื่อในหนังสือบริคณหสนธิซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียนแลวและปรากฏขอความวา

ผูเริ่มกอการทุกคนตกลงใหหนังสือบริคณหสนธิฉบับนั้นสิ้นผล และไมมีการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทภายในสิบป 
นับแตวันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ 

(๙) ชื่อที่เหมือน หรือมีเสียงเรียกขานตรงกับชื่อหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดท่ีนายทะเบียน    
ขีดชื่อออกจากทะเบียนแลว เวนแตจะพนเวลาสิบปนับแตวันที่นายทะเบียนขดีชื่อ 

(๑๐) ชื่อซึ่งมีเคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือตัวเลขโรมัน 
(๑๑) ชื่อ คํา หรือขอความท่ีไมสามารถใชเปนชื่อหางหุนสวนและบริษัทแนบทายระเบียบนี้ 
(๑๒) ชื่อที่ขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
(๑๓) ชื่อที่ใชภาษาตางประเทศมีความหมาย หรือเสียงเรียกขานไมตรงกับชื่อภาษาไทย 

 ผูขอจองชื่อตองตรวจสอบชื่อท่ีขอจองในระบบการจองช่ือ ตามหลักเกณฑในขอ ๓๘ (๑) - (๑๑) 
กอนจองชื่อ ยกเวนกรณีตามขอ ๓๘ (๑๒) - (๑3) ใหนายทะเบียนเปนผูตรวจพิจารณา 
 กรณีหางหุนสวนหรือบริษัทใชชื่อซึ่งพองกับชื่อในหนังสือบริคณหสนธิฉบับอ่ืนซึ่งไดจดทะเบียน
ไวแลว หรือพองกับชื่อหางหุนสวน หรือบริษัทอ่ืนซ่ึงไดจดทะเบียนไวแลว หรือคลายคลึงกับชื่อเชนวานั้น  
จนอาจทําใหเกิดความหลงผิดได จะตองรับผิดชอบในการใชชื่อดังกลาว ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๘ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๑๑๑๕” 
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ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ ๔4 แหงระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวย 

การจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕62 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 “ขอ ๔๔ วัตถุท่ีประสงคของหางหุนสวนและบริษัทจะตองไมมีลักษณะดังตอไปน้ี 
 (๑) ขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดตอ             
รัฐประศาสโนบาย  
 (๒) ใชคําหรือขอความที่มีความหมายไมชดัเจน หรือไมกําหนดขอบเขตใหชัดเจนแนนอน 
 (๓) ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  
 (4) กิจการแชร 
 (5) ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจขอมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน กิจการซื้อขายสินคาลวงหนา (คอมโมดิตี้) 
กิจการไปรษณีย เวนแตจะไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจดังกลาวจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 (6)  กิจการนายหนาประกันภัย เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 (7) ธุรกิจขายตรง หรือธุรกิจตลาดแบบตรง เวนแตจะไดรับการจดทะเบียนใหประกอบธุรกิจ
ดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 
 (8) กิจการรถพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน รับสงผูปวย สงตอผูปวย เคลื่อนยายผูปวย เวนแต
จะสงหลักฐานหนังสือรับรองมาตรฐานจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
 (9) กิจการนายหนา ตัวแทน และตัวแทนคาตางในธุรกิจตางๆ เวนแตจะไดระบุวา         
ยกเวนกิจการประกันภัย การหาสมาชิกใหสมาคม และการคาหลักทรัพย 
 (10) กิจการเกี่ยวกับการรับจํานองทรัพยสิน เวนแตจะระบุไวโดยชัดแจงวา “โดยมิไดรับฝาก
เงินหรือรับเงินจากประชาชนและใชประโยชนจากเงินนั้น” 
 (11) กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การศึกษา โรงเรียน สถาบันการศึกษา   
เวนแตจะไดระบุขอความวา “เม่ือไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว” 
 (12) กิจการคลังสินคา กิจการไซโล หรือกิจการหองเย็น เวนแตจะไดระบุขอความวา “ทั้งนี้ 
จะประกอบกิจการไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรมการคาภายในแลว”  

 ขอ 5 ใหยกเลิกรายละเอียดคําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการ 
จดทะเบียน และเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน แนบทายระเบียบสํานักงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 และใหใชรายละเอียดคําขอจดทะเบียน รายการจดทะเบียน เอกสารประกอบรายการจดทะเบียน และ
เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนตามประเภทการจดทะเบียน แนบทายระเบียบนี้แทน  
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 ขอ 6 ใหยกเลิกแบบ บอจ.2  และหนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพ่ิมเติม แนบทายระเบียบ
สํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ.  2561 และใหใช
แบบ บอจ.2  และหนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพ่ิมเติม แนบทายระเบียบนี้แทน 
 ทั้งน้ี แบบ บอจ.2 และหนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพ่ิมเติม ท่ีถูกยกเลิก ตามวรรคหน่ึง 
ยังสามารถใชยื่นขอจดทะเบียนไดถึงวันที ่29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563  

ขอ 7 ใหยกเลิก ชื่อ คํา หรือขอความท่ีไมสามารถใชเปนชื่อของหางหุนสวนหรือบริษัท  
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และใหใชชื่อ คํา หรือขอความท่ีไมสามารถใชเปนชื่อของหางหุนสวนหรือบริษัท 
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท แนบทาย
ระเบียบนี้แทน 

             ประกาศ ณ วันที่  8  มกราคม  พ.ศ. 2563 

    นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ 
       อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

   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)  



แบบพิมพที่นายทะเบียนกําหนดรูปแบบ 
แนบทายระเบียบสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทกลาง 

วาดวยการจดทะเบียนหางหุนสวนและบริษัท (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

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

 

  แบบ บอจ. 2      หนังสือบริคณหสนธิฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

       

 



�������	�
���
�������������� ��
�
����������	�����������������  ! ����������������"�	����#�“$$$$$$$$$$$$$$$$$$”%

�������	
��������	


�����������
	
���������	�
���

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�������������

���������������������������������������������������������������������������


����� �����!�"��#���������$�����%����&%��' ��� �����������������������������������������������������������������������������������
'�����������(�)*��% 

�+�
,


- �������
.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��/


������*0�1������2
�����% �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

�+�
4


���������������������%���5(
!
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�+�
6


� ��78���*�����"��%�������������
'��������������������������������+�

���*���9:�
;��
��
���;��

�+�
<


=5 +7 ��8 +�����������%�(�����=���������>���)'(����������������������:-+)'(���'5��(��8 +������7 �


������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


�+�
?


�8���������
������)�+�*0 ������������33333���333�����3��������������
�����������������3��33����3�����������������	

;�(�����*0 ����������������������������������������������8 +�
�����������������������������������	
'5��(��8 +���������������������������������������������
���������������������������������	


�+�
@


- ��
�����5(
��-�>
���' �- ��
;���������8 +����=5 +����'�(����;�(����)�+��+�- ��A %�)�+
��'������������������
'������% 

���������������������� !��
"#��$%�&�&�'���(���$)�
*+� '�
'��,	�
�' -��*'
.�)����)��/��.����&-�0� %��'�����&.�� *�$%��-�!

$)�,
��'����% -��*'

*+������,(�0�-1'(
���� ����(���


�,	������������������������������������������������������������������������������������������������8���������������*� 
�'�����B��C�>�"�������������������������������


�&'�(�)�����(�)����� ��*+",��

�D����D�����D��D�

��&'�(�'&, �-�����#%�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��*+",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 


�����5(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��-�>����������������������������������������������)�+��+�- ��A %��8 +�)�+;�+�����������������������3��8 +�
������' �- ��	��������������������������������������������������������������



�4	�����������������������������������������������������������������������������������������������8���������������*� 
�'�����B��C�>�"��������������������������������

�&'�(�)�����(�)����� ��*+",��

�D����D�����D��D�

��&'�(�'&, �-�����#%�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��*+",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 


�����5(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��-�>����������������������������������������������)�+��+�- ��A %��8 +�)�+;�+���������������������3����8 +�
������' �- ��	��������������������������������������������������������������



�6	�����������������������������������������������������������������������������������������������8���������������*� 
�'�����B��C�>�"��������������������������������

�&'�(�)�����(�)����� ��*+",��

�D����D�����D��D�

��&'�(�'&, �-�����#%�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��*+",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 


�����5(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��-�>�����������������������������������������������)�+��+�- ��A %��8 +�)�+;�+���������������������3����8 +�
������' �- ��	�������������������������������������������������������������



�<	�����������������������������������������������������������������������������������������������8���������������*� 
�'�����B��C�>�"��������������������������������

�&'�(�)�����(�)����� ��*+",��

�D����D�����D��D�

��&'�(�'&, �-�����#%�$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$��*+",$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 


�����5(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��-�>�����������������������������������������������)�+��+�- ��A %��8 +�)�+;�+���������������������3����8 +�
������' �- ��	�������������������������������������������������������������


=5 +����'�(�����8�������:�+����� �����!�"��#�$�����%��%�=�
���)'()�+��������������%������1��:�
,E
*� 
���;�(� �����

�������������� �����!�"��#�





������' �- ��	�����������������������������������������������������������������������������������=5 +��� �'�(����
F
���'���=5 +�����������


�����������������������������������������������������������������������������������	


��+�������������������������������������������������������������+�
 
������' �- ��	���������������������������������������33���������������������������������

������*��������������������������������������������������������������������������
 
�������������������������������������������������������������������������	



�����������
�2�������&�'���(�������'�
�

�+�>��+�������������������������������������������������������������������������������������������83333*� 
�'�����B��C�>�"����������������������������������������


7 �����*��������*��-�-�������



�D����D�����D��D�


7 ������ ��
G
����8	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��5(�+�������������������������������������������'5(�����������������7��33�������������������������������333����� ����F;�������������������������������������������������������

� ���1�F����������������������������������������������������������������������333333333333��33333


�+�>��+�������������������������������������������������������������������������������������������83333*� 
�'�����B��C�>�"����������������������������������������


7 �����*��������*��-�-�������



�D����D�����D��D�


7 ������ ��
G
����8	
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��5(�+�������������������������������������������'5(�����������������7��33�������������������������������333����� ����F;�������������������������������������������������������

� ���1�F����������������������������������������������������������������������333333333333��33333


��������)����������������.�+����3� 
*+ !��
$%�&�&�'���(���.��	
������������&-��������'�
'��,	�
�' -��*'
.�)���
�)��/��.����&-�0� %��'�����&.�� *�$%��-�!$)�,
��'����% -��*'

*+������,(�0�-1'(
���� ����(����


������' �- ��	3333333333333333333��>���


�3333333��33333��333333�	



������' �- ��	3333333333333333333��>���


�3333333��33333��333333�	



������' �- ��	�����������������������������������������������������������������������������������=5 +��� �'�(����
F
���'���=5 +�����������


�����������������������������������������������������������������������������������	


��+����������������������������������������������������+�
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��� ��
*�����������������������������������������������������������������������������






������' �- ��	��������������������������������������������������������������������������������



�������������������������������������������������������������������������	

�



����� �����!�"��#�

���

�����
�����������������������������������������������������������������������������������
� �����

�$���;�+)��>��'���'	

B��'��>��C������*��-8'
������������������������������������������������
���% ����
����������������������
�' ��� �����
�����������������������������

:�+;�+)��>��'���'����� �����!�"��#���������
�+�
���������������������������������������
�*0 ������%

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������(��*0 ��+����'75��+��������'�����*��-8'�����(���+���+�


���������������������������������������������������������������������������

�
���������������������������������������������������������������������������
	


���'���






 
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 


