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คู่มือการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน    :  กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า 
                   ส านักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ภารกิจงาน   :  วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้ความเห็นและสั่งการเกี่ยวกับการ 
                   เกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจ หลักประกันทางธุรกิจ    
องค์ความรู้   :  การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด 

                        

 
1. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของนายทะเบียน
หุ้นส่วน 

บริษัทให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของนายทะเบียนเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท เกิดความรอบคอบ ชัดเจน และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของนายทะเบียนเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 
 
2. ขอบเขต  

      ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี  66/2558  ลงวันท่ี    24 
มีนาคม  

2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 เป็นต้นมา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเอกสาร
ประกอบค าขอ กรณีการจดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดท่ีมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกิน
กว่า ห้าล้านบาท ให้จัดส่งเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนตามระเบียบส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
รวมท้ังเอกสารเพิ่มเติมตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี   66/2558  ลงวันท่ี 
24 มีนาคม 2558 เพื่อให้การจดทะเบียนจัดต้ังของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ซึ่งมีทุนจ านวน
มากเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงท่ีขอจดทะเบียน ดังน้ี 
  1.กรณีทุนจดทะเบียนช าระด้วยเงิน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อ
รับรองว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามคนใดคนหน่ึงได้รับช าระเงินลงหุ้นหรือ
เงินค่าหุ้นไว้แล้ว พร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง  

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดต้ังแล้ว     ให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจัดส่ง
เอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ได้รับเงินลงหุ้นหรือ
เงินค่าหุ้นท่ีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการเก็บรวบรวมรักษาไว้ ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีนาย
ทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน 
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2.กรณีช าระด้วยทรัพย์สิน   ให้จัดส่งหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะ
โอน 

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือหนังสือยันยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้
ทรัพย์สินพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
 
    เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนจัดต้ังแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานอย่างหน่ึง
อย่างใดดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีนายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน 
  (ก) ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีทะเบียน ให้ส่งส าเนา
หลักฐาน 
       ซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
  (ข) ทรัพย์สินประเภทอื่น ให้ส่งส าเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สิน 
       ท่ีน ามาลงทุน 
  (ค) ทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น ให้จัดส่งสัญญา 
       ใหใ้ช้ทรัพย์สิน 
 
  หากเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลา 15 วัน หรือ 90 วัน นับแต่วันท่ีนายทะเบียนมี
ค าสั่งรับจดทะเบียนแล้วแต่กรณี  นิติบุคคลไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับทุน กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบค าขอจด
ทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ซึ่งมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท โดยนาย
ทะเบียนด าเนินการบันทึกข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคลว่า “ นิติบุคคลนี้ไม่ได้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถยืนยันว่ามีการช าระค่าลงทุนตามที่ขอจดทะเบียน
จริง” และจัดส่งรายช่ือนิติบุคคลให้กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ตรวจสอบ
การบันทึกหรือลงรายการในบัญชีเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลว่าถูกต้องหรือไม่  เมื่อได้รับ
แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ให้นายทะเบียนด าเนินการพิจารณา
เพิกถอนการจดทะเบียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทุนของนิติบุคคลต่อไป  
 
 
 
 
 
 



 

 

นายทะเบียน 
รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท

จ ากัด 
นายทะเบียนที่รับจดทะเบียนจดัตั้งจดบนัทกึรายชื่อนิติบุคคล 

ที่จัดตั้งโดยมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทไว้ 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด 
ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด 
ไม่ยื่นเอกสารหลักฐาน

เพิ่มเติม 
นายทะเบียน(ทุกแห่ง) 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องสอดคล้องกับการลงทุนหรือไม่ 

กรณีไม่ถูกต้องสอดคล้อง 
เช่น 
-จ านวนเงินหรือมูลค่า  
 ทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับ 
  การลงทุน 
-เป็นเอกสารที่รับรองหรือ 
 จัดท าขึ้นก่อนวันท าสัญญา 
 จัดตั้งห้างฯหรือวันประชุม 
 จัดตั้งบริษัทจ ากัด  
 
 

ให้คนืเอกสาร 
โดยแจ้งใหแ้ก้ไขและ
น ามาย่ืนใหม่ภายใน
ก าหนดระยะเวลา

ดังกล่าวข้างต้นหรือ
โดยเร็ว 

 
 

กรณีถูกต้องสอดคล้อง 

ให้รับเอกสาร 

บันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพ
เอกสารเข้าระบบจดทะเบียน
นิติบุคคล (ระบบ e-Regist) / 
บันทึกข้อมูลและสแกนภาพ
เอกสารเข้าสู่ระบบทันที โดย
สร้างรายการสารบัญแฟ้ม
ทะเบียนข้ึนใหม่อีกหนึ่งรายการ 
แยกต่างหากจากรายการจด
ทะเบียนจัดต้ัง 
 

ส่งเอกสารไปจัดเก็บในแฟ้ม
ทะเบียนของนิติบคุคล 

หน่วยงานรับจดทะเบียนทุกแห่ง 
ตรวจสอบข้อมูลรายช่ือนิติบุคคลที่
จดทะเบียนจัดตั้งกับหน่วยงานของ
ตน ซ่ึงไม่ได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ภายในก าหนด ตามค าสั่งฯ 
ตรวจสอบจากระบบ........ 
ตรวจสอบเป็นรายวันทุกวัน    
    ตั้งแต่วันครบก าหนดต้องส่ง 
    เอกสารหลักฐาน 
 

บันทึกข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติ
บุคคลรายดังกล่าว ว่า “ นิติบุคคลนี้ไม่ได้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือและสามารถยืนยันว่า
มีการช าระค่าลงทุนตามท่ีขอจดทะเบียนจริง” 
 

ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด 
ย่ืนเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง 

นายทะเบียนที่รับเอกสารเพิ่มเติม 
ลบข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคล

รายดังกล่าวออกจากระบบทันที 

จัดส่งรายชื่อนิติบุคคลให้กอง
ตรวจสอบบัญชีธุรกิจตรวจสอบ    
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3. ผังกระบวนการแสดงขั้นตอนและระยะเวลา 
 
 
      
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท กรณีทุนเกิน 5 ล้าน 

ภายใน 15 วัน(กรณีช าระด้วยเงิน) 
หรือ 90 วัน(กรณีช าระด้วยทรัพย์สิน 

ภายใน 

ต่อนายทะเบียนซ่ึงมีอ านาจ 
รับจดทะเบียน(ทุกแห่ง) 

 

  ผอ.กลุ่มหรือพาณิชย์จังหวัด     
         พิจารณาอนุมัติ 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

4.1 นายทะเบียนรับค าขอจดทะเบียนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัท ซึ่งหากในการจัดต้ังบริษัท ถ้าได้ด าเนินการทุกข้ันตอนภายในวันเดียวกับวันท่ี
ผู้เริ่มก่อการจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจด
ทะเบียนจัดต้ังบริษัทไปพร้อมกันภายในวันเดียวก็ได้ โดยกรรมการตามอ านาจท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ของท่ีประชุมจัดต้ังบริษัทเป็นผู้น าเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียนยื่นต่อนายทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัท  

เทคนิคการท างาน 
 4.2 นายทะเบียนตรวจสอบค าขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการจด
ทะเบียนตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ
บริษัท พ.ศ.2554 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2556 ซึ่งประกอบด้วยเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปน้ี 
  (1) ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 
  (2) แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด  
  (3) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2)  
  (4) รายการจดทะเบียนจัดต้ัง (แบบ บอจ.3) 
  (5) แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.) 
  (6) รายละเอียดกรรมการ (แบบ ว.) 
  (7) แบบแจ้งผลการจองช่ือนิติบุคคลท่ียังไม่ครบก าหนด 
  (8) แบบขอใช้ช่ือนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(กรณีใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอื่น  
                       นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ 
  (9) หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดต้ังบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจหรือใช้ช่ือนิติบุคคลท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น 
ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูล
เครดิต บริหารสินทรัพย์) 
  (10) บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
  (11) ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้เข้าช่ือซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความ
เห็นชอบในกิจการท่ีได้ประชุมจัดต้ังบริษัทพร้อมลายมือช่ือ 
  (12) ส าเนารายงานการประชุมต้ังบริษัท 
  (13) ส าเนาข้อบังคับ (ถ้ามี) 
  (14) ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้นท่ีบริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 



 

 

           (15) กรณีมีคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจ ากัด ไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงทุนหรือ
ทุนจดทะเบียนหรือในกรณีท่ีไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นแต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีมีสัญชาติไทยส่งเอกสารหลักฐานท่ีธนาคาร 
 
ออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงินของผู้ถือหุ้นโดยต้องแสดงจ านวนเงินท่ีสอดคล้องกับ
จ านวนเงินท่ีน ามาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
  (16) แบบ สสช.1  
  (17) แผนท่ีแสดงท่ีต้ังส านักงานแห่งใหญ่และสถานท่ีส าคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
  (18) ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เร่ิมก่อการและกรรมการทุกคน  
  (19) ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือช่ือ (ถ้ามี) 
  (20) หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้
ด้วยตนเองสามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนได้) 
  ส าเนาเอกสารท่ียื่นต่อนายทะเบียนต้องชัดเจนและต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่าง
น้อยหน่ึงคนลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง ยกเว้น ส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานกา รเป็น
หุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ กรรมการ หรือผู้รับรองลายมือช่ือผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้
ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหน่ึงคนเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้อง 
   โดยแบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th 
  เทคนิคการท างาน  คือ เบื้องต้นควรตรวจสอบแบบพิมพ์ ของค าขอตามท่ี
ประกาศใช้ตามระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
และบริษัท พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ใช่แบบพิมพ์ท่ีถูกยกเลิกไปแล้ว ซึ่งมีการลง
ลายมือช่ือในแบบพิมพ์ทุกที่ท่ีก าหนดให้มีการลงลายมือช่ือ และให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค า
ขอจดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด ตามคู่มือปฏิบัติงานการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
บริษัทอย่างละเอียดและด้วยความรอบคอบ ซึ่งหากค าหรือข้อความในค าขอจดทะเบียน รายการ
จดทะเบียน และเอกสารประกอบการจดทะเบียนใด ไม่ถูกต้องและมีการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติม
ค าหรือข้อความ ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ซึ่งเป็นผู้ขอจดทะเบียน หรือผู้รับมอบอ านาจจาก
บุคคลดังกล่าว เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข ขีดฆ่าหรือตกเติม เว้นแต่ การแก้ไข ขีดฆ่า หรือ
ตกเติมค าหรือข้อความในหนังสือมอบอ านาจ จะต้องให้ผู้มอบอ านาจท่ีลงลายมือช่ือในค าขอจด
ทะเบียนลงลายมือช่ือก ากับการแก้ไข ขีดฆ่า หรือตกเติมน้ัน 

4.3 นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีต้องใช้ในการจดทะเบียน ซึ่งมีทุนท่ี
ขอจด 

ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี 66/2558  ลง
วันท่ี 24 มีนาคม 2558  

http://www.dbd.go.th/


 

 
 

  (1) กรณีทุนจดทะเบียนช าระด้วยเงิน ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้
เพื่อรับรองว่าหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามคนใดคนหน่ึงได้รับช าระเงินลงหุ้น
หรือเงินค่าหุ้นไว้แล้ว พร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง  

(2) กรณีช าระด้วยทรัพย์สิน   ให้จัดส่งหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่า
จะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือหนังสือยันยันว่าจะให้ห้าง
หุ้นส่วนใช้ทรัพย์สินพร้อมกับค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง 

เทคนิคการท างาน คือ นายทะเบียนต้องตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานท่ี
ธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามคนใดคนหน่ึงได้รับ
ช าระเงินลงหุ้นหรือเงินค่าหุ้นไว้แล้ว หรือหนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด หรือหนังสือยืนยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้
ทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงท่ีน ามาจดทะเบียน เช่น จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน
สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนหรือไม่, เอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้จัดท าข้ึนก่อนวันท าสัญญา
จัดต้ังห้างฯหรือวันประชุมจัดต้ังบริษัทจ ากัดหรือไม่  
  4.4 เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนจัดต้ังห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทซึ่งมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท แล้ว เห็นว่าสามารถรับจดทะเบียนได้ ให้นาย
ทะเบียนเสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทาง
การค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการรับจดทะเบียน 
  กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้พาณิชย์จังหวัด หรือผู้ท่ีพาณิชย์จังหวัดมอบหมายหรือก าหนดให้
เป็นผู้กระท าการแทนเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ  

หากได้รับความเห็นชอบให้นายทะเบียนบันทึกแบบ ต.(แบบตรวจค าขอจด
ทะเบียน) เพื่อบันทึกเอกสารจดทะเบียนและการตรวจพิจารณาและค าสั่งการ 

 เทคนิคการท างาน คือ เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทซึ่งมีทุนท่ีขอจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท แล้ว ก่อนท่ีนายทะเบียนจะ
ด าเนินการรับจดทะเบียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและ
อ านวยความสะดวกทางการค้า หรือพาณิชย์จังหวัด หรือผู้ท่ีพาณิชย์จังหวัดมอบหมายหรือ
ก าหนดให้เป็นผู้กระท าการแทนทุกครั้ง 

4.5 นายทะเบียนจดบันทึกรายช่ือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังโดยมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 
ล้านบาทไว้ เพื่อจะได้ตรวจสอบการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากจดทะเบียนจัดต้ังแล้ว
ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี 66/2558  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 

 เทคนิคการท างาน คือ ในทุกสิ้นวันนายทะเบียนจะต้องตรวจสอบและจดบันทึก
รายช่ือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทไว้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและ
ติดตามใหนิ้ติบุคคลจัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากจดทะเบียนจัดต้ังแล้ว 



 

 

  4.6 นายทะเบียนด าเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละ
รายท่ีจดทะเบียนจัดต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทในระบบจดทะเบียนนิติบุคคล(ระบบ 
e-Regist) ว่าเมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางท่ี 
66/2558  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากจดทะเบียน
จัดต้ังแล้วหรือไม่ เน่ืองจาก  
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด สามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อนายทะเบียนซึ่งมีอ านาจรับ
จดทะเบียนได้ทุกแห่ง  โดยนายทะเบียนตรวจสอบดังน้ี   

(1) กรณีทุนจดทะเบียนช าระด้วยเงิน      นายทะเบียนต้องตรวจสอบการจัดส่ง
เอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้เพื่อรับรองว่าห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ได้รับเงินลงหุ้นหรือ
เงินค่าหุ้นท่ีหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการเก็บรวบรวมรักษาไว้ เมื่อครบก าหนด 15 วัน นับแต่
วันท่ีนายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียนให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

(2) กรณีช าระด้วยทรัพย์สิน   นายทะเบียนต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี แล้วแต่กรณี เมื่อครบก าหนด 90 วัน นับแต่วันท่ีนายทะเบียนมีค าสั่งรับจด
ทะเบียน 
  (ก)    ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัด เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิท์รัพย์สิน  กรณีประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมีทะเบียน        
  (ข) ส าเนาบัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินท่ีน ามาลงทุน กรณีเป็น
ทรัพย์สินประเภทอื่น        
  (ค) สัญญาให้ใช้ทรัพย์สิน กรณีเป็นทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้
แทนการลงหุ้น  

เทคนิคการท างาน นายทะเบียนต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้อง
สอดคล้องกับ 

การลงทุนหรือไม่ เช่น จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับการลงทุน  , เป็นเอกสารท่ี
รับรองหรือจัดท าข้ึนก่อนวันท าสัญญาจัดต้ังห้างฯหรือวันประชุมจัดต้ังบริษัทจ ากัด  หากไม่
สอดคล้องให้คืนเอกสาร โดยให้แก้ไขและจัดส่งเอกสารฉบับใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามค าสั่งหรือโดยเร็ว 

4.7 เมื่อนายทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องสอดคล้องกับ
การ 

ลงทุน ให้รับเอกสาร แล้วด าเนินการบันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบจดทะเบียนนิติ
บุคคล (ระบบ e-Regist) /บันทึกข้อมูลและสแกนภาพเอกสารเข้าสู่ระบบทันที โดยสร้างรายการ
สารบัญแฟ้มทะเบียนข้ึนใหม่อีกหน่ึงรายการ แยกต่างหากจากรายการจดทะเบียนจัดต้ัง 

เทคนิคการท างาน เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและจัดเก็บภาพเอกสารเข้าระบบจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ระบบ e-Regist) จะต้องบันทึกข้อมูลและสแกนภาพเอกสารเข้าสู่ระบบทันที
ภายในวันท่ีท่ีรับเอกสาร 



 

 
 

                  4.8 จัดส่งเอกสารไปจัดเก็บในแฟ้มทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละราย  
เทคนิคการท างาน เจ้าหน้าท่ีจัดส่งหรือจัดเก็บเอกสารจะต้องตรวจสอบข้อมูลใน

การจัดส่งให้ถูกต้องตรงกันกับแฟ้มทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละรายเพื่อป้องการการสูญหาย 
                  4.9 หากนายทะเบียนตรวจสอบรายการทางทะเบียนของนิติบุคคลแต่ละรายท่ีจด
ทะเบียนจัดต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทในระบบจดทะเบียนนิติบุคคล(ระบบ e-
Regist) ว่าเมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนดตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางท่ี 
66/2558  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 แล้วห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทไม่ยื่นเอกสารหลักฐาน  ให้
นายทะเบียนตรวจสอบเป็นรายวันทุกวันต้ังแต่วันครบก าหนดต้องส่งเอกสารหลักฐาน แล้วจึงจะ
ด าเนินการบันทึกข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคลรายดังกล่าว ว่า    “ นิติบุคคลนี้
ไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถยืนยันว่ามีการช าระค่าลงทุนตามที่ขอจด
ทะเบียนจริง” 

เทคนิคการท างาน นายทะเบียนจะต้องตรวจสอบรายการทางทะเบียนของนิติ
บุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลเป็น
ประจ าเมื่อพบว่านิติบุคคลใดไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับทุนเมื่อครบระยะเวลาท่ีก าหนด
ตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางท่ี 66/2558  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2558 ให้
นายทะเบียนด าเนินการบันทึกข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคลรายดังกล่าว ว่า  “นิติ
บุคคลนี้ไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานที่น่าเชื่อถือและสามารถยืนยันว่ามีการช าระค่าลงทุนตามที่
ขอจดทะเบียนจริง”  
  4.10 จัดส่งรายช่ือนิติบุคคลให้กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ตรวจสอบการบันทึกหรือลงรายการในบัญชีเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลว่าถูกต้องหรือไม่ 
เมื่อได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ให้นายทะเบียนด าเนินการ
พิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับทุนของนิติบุคคลต่อไป  

4.11 หากห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจ ากัดได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมในภายหลัง
ให ้

นายทะเบียนท่ีรับเอกสารเพิ่มเติมลบข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคลรายดังกล่าวออก
จากระบบ 

เทคนิคการท างาน  การบันทึกการลบข้อควรทราบในหนังสือรับรองของนิติบุคคล 
ต้อง 

ด าเนินการในทันทีมิฉะน้ันจะท าให้นิติบุคคลน้ันขาดความน่าเช่ือถือในด้านการช าระค่าลงทุน 
    4.12 จัดท ารายงานเพื่อรวบรวมรายช่ือห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียน
จัดต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท พร้อมท้ังห้างหุ้นส่วนบริษัทจ ากัดท่ีจดทะเบียนจัดต้ัง
แล้วยังไม่ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกสัปดาห์โดยตัดยอดในวัน
พฤหัสบดีและรายงานภายในวันศุกร์ 



 

 

เทคนิคการท างาน  ต้องด าเนินการจัดส่งรายงานนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังท่ีมี
ทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท และท่ีจดทะเบียนจัดต้ังแล้วแต่ยังไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม ตาม
ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี 66/2558 ทุกวันศุกร์ตามแบบฟอร์มรายงาน ตาม
หนังสือท่ี พณ 0812.04/ว. 781  ลงวันท่ี 17 เมษายน2558 โดยเคร่งครัด 
 
5. ผู้รับผิดชอบ  

5.1 นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท – ตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนและตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน 

5.2 ผู้อ านวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า หรือ 
พาณิชย์ 

จังหวัด – ใหค้วามเห็นชอบก่อนรับจดทะเบียน 
     5.3 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล – บันทึกข้อมูลลงในระบบจดทะเบียนนิติบุคคล 
(ระบบ                   

e-Regist) 
 
6.ค าจ ากัดความ  

6.1 นายทะเบียน  หมายถึง ข้าราชการท่ีนายทะเบียนกลางแต่งต้ังซึ่งเป็นผู้ท่ีผ่าน
การ 

อบรมหลักสูตรนายทะเบียนท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด เพื่อปฏิบัติงานทะเบียนของห้าง
หุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ท่ีมีส านักงานใหญ่ต้ังอยู่ในเขตจังหวัดน้ันๆ 

6.2 ระบบจดทะเบียนนิติบุคคล (ระบบ e-Regist) คือ ระบบงานการจดทะเบียน
ห้าง 

หุ้นส่วนและบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่ีใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
 
7. เอกสารอ้างอิง  

7.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
7.2 ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและ 

บริษัท พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
7.3 ค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี 66/2558  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
2558 
7.4 หนังสือด่วนท่ีสุดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่ี พณ 0812/ว1646 ลงวันท่ี 3 
มิถุนายน  

2559 เร่ืองแนวปฏิบัติในการรับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเกิน
กว่า 5 ล้านบาท  



 

 
 

 7.5  หนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท่ี พณ 0812.04/ว 781 ลงวันท่ี 19 เมษายน 
2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนตามค าสั่งส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ท่ี 
66/2558 เกี่ยวกับการจัดส่งรายงานนิติบุคคลจดทะเบียนจัด ต้ังท่ีมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 
ล้านบาท 
 
8. การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร  

 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา 
1. ค าขอจดทะเบียนจัดต้ัง 
    และเอกสารหลักฐาน 

แฟ้มทะเบียน
นิ ติ บุ ค ค ล /
ระบบงานฯ 

อารีย์, 
อรรถสิทธิ ์

ห้ อ ง แ ฟ้ ม
ทะเบียน 

เก็บเป็นหลักฐาน
ตลอดไป 

2. บันทึกขอความเห็นชอบ 
    ก่อนรับจดทะเบียน 

แฟ้มทะเบียน
นิ ติ บุ ค ค ล /
ระบบงาน 

อารีย์, 
อรรถสิทธิ ์

ห้ อ ง แ ฟ้ ม
ทะเบียน 

เก็บเป็นหลักฐาน
ตลอดไป 

3. แบบ ต.(แบบตรวจค า 
    ขอจดทะเบียน) 

แฟ้มทะเบียน
นิ ติ บุ ค ค ล /
ระบบงานฯ 

อารีย์, 
อรรถสิทธิ ์

ห้ อ ง แ ฟ้ ม
ทะเบียน 

เก็บเป็นหลักฐาน
ตลอดไป 

4. เอ กส ารร าย งาน นิ ติ
บุคคลจดทะเบียนจัดต้ังทุน
จดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้าน
บาท 

แฟ้มรายงาน
ทุ น เ กิ น  5 
ล้านบาท 

กรรณิการ์ ช้ันแฟ้มเก็บ
เ อ ก ส า ร
ราชการ  
ช้ันท่ี 2 

1 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ขั้นตอนการท างาน 

(Work Flow) 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
การจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด 

 นักวิชาการพาณิชย์
ช านาญการ 
กลุ่มทะเบียนและอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

 
 

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัทจ ากัด แบบฟอร์ม 013 


