
กฎกระทรวง  
จัดต้ังสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งต้ังนายทะเบียน  

และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด  
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

    

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๑๔ มาตรา ๑๐๑๘ และมาตรา ๑๐๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  
(๑) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๒) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๔๙๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๓) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๕) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๔) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๕) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๖) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๗) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) 
(๘) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๙) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
(๑๐) กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(๑๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๑๔) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๒๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
(๑๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท)  
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ข้อ ๒1  ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
โดยมีอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนายทะเบียนกลาง และข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภท
บริหาร ประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป ในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
พาณิชย์จังหวัด และข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปใน
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งนายทะเบียนกลางแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลาง เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจำกัดท่ีมีสำนักงานแห่งใหญ่ต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร 

ข้อ ๓ ให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขึ้นในท้องที่ที่นายทะเบียนกลางเห็นสมควร โดยมีจำนวน
สำนักงาน เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และวันเปิดทำการตามท่ีนายทะเบียนกลางกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ในสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร 
ประเภทอำนวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานซึ่งมี อายุราชการไม่น้อยกว่าห้าปี และตั้งแต่
ระดับชำนาญงานข้ึนไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึงนายทะเบียนกลางแต่งต้ังเป็นนายทะเบียน2  

 อำนาจหน้าที่ของนายทะเบียน และหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จำกัด ให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียนกลางกำหนด  

ข้อ ๔ ให้นายทะเบียนกลางประกาศกำหนดแบบคำขอจดทะเบียน  

ข้อ ๕ เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดแล้วให้ตรวจคำขอนั้น 
ถ้าถูกต้องตามกฎหมาย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและให้ส่ังรับจดทะเบียนไว้  

ข้อ ๖ การลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้า
นายทะเบียน  

ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนได้ ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ให้ถือว่าลายมือชื่อในคำขอจด
ทะเบียนเป็นท่ีถูกต้อง เม่ือผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือด้วยตนเอง ต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี  

(๑) กรณีลงลายมือช่ือในราชอาณาจักร  
(ก) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงประจำอยู่ในท้องท่ีท่ีผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลำเนาอยู่ 
(ข) สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ  
(ค) บุคคลอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกำหนด  

(๒) กรณีลงลายมือช่ือในต่างประเทศ  
(ก) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสำนักงานสังกัดกระทรวง

พาณิชย์ ซ่ึงรับผิดชอบการดำเนินงาน ณ ประเทศน้ัน หรือเจ้าหน้าท่ี ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว  
(ข) บุคคลซ่ึงสามารถให้การรับรองท่ีสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน หรือ  
(ค) บุคคลท่ีควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือ

ผู้น้ันจริง  

 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ข้อ ๗ บรรดาประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎกระทรวงที่ให้ยกเลิกตามข้อ ๑ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงน้ี ท้ังน้ี จนกว่าจะได้มีประกาศหรือคำส่ังท่ีออกตามกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  

ข้อ ๘ บรรดาคำขอจดทะเบียนท่ีย่ืนก่อนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช้บังคับให้ถือเป็นคำขอจดทะเบียนท่ีได้ย่ืน
ตามกฎกระทรวงน้ี  

ข้อ ๙ กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ (พ.ศ. ๒๕๔๙) นี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. 
๒๔๙๑) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. 
๒๕๓๖) ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท) ได้กำหนดให้นายทะเบียน
กลางแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญต้ังแต่ระดับ ๕ ข้ึนไป ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์เป็นนายทะเบียน ซ่ึงทำให้มีข้อจำกัด
ในการแต่งตั้งนายทะเบียนเพื่อบริการประชาชน สมควรแก้ไขปรับปรุงให้สามารถแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปเป็นนายทะเบียน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้มีความสะดวกมากข้ึน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ (พ.ศ. ๒๕๕๓) นี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขการ
กำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งนายทะเบียนกลางจะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนกลางและนาย
ทะเบียน ตามกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับประเภท และระดับตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ตลอดจนหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสำหรับตำแหน่งของผู้ได้รับการแต่งต้ัง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับ (พ.ศ.๒๕๖๐) นี้ คือ เนื่องจากได0มีการปรับปรุงโครงสร0าง

หนMวยงานของกระทรวงพาณิชยRโดยรวมหนMวยงานและภารกิจของกระทรวงในสMวนภูมิภาคให0อยูMในอำนาจหน0าที่ของ

สำนักงานพาณิชยRจังหวัด สมควรเพิ่มพาณิชยRจังหวัดและข0าราชการพลเรือนสามัญผู0ดำรงตำแหนMงประเภทวิชาการ

ต้ังแตMระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปในสำนักงานพาณิชยRจังหวัด ซึ่งนายทะเบียนกลางแตMงตั้งเป[นผู0ชMวยนายทะเบียน

กลางเพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห0างหุ0นสMวนและบริษัทที่มีสำนักงานแหMงใหญMตั้งอยูMในเขตกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร  จึงจำเป[นต0องออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 


