
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ำกัด 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
เงื่อนไข และวิธีการ จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องมผีู้เป็นหุ้นส่วนต้ังแตส่ามคนข้ึนไป 
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทกุคนต้องร่วมกันท าบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด 
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมหีนังสอืแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน สิบสี่วัน นับแต่ 

วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบส าเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ เป็นบริษัทจ ากัดด้วยห้างหุ้นสว่น 
จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนาย
ทะเบียนที่กองข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่ง
หนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่มี ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสือแจ้ง
ความยินยอม ต่อนายทะเบียนได้ที่ส านักงาน พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  
          4. ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอกกล่าวไปยัง
เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด 
          5. เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่ วันที่
ด าเนินการหลังสุด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อให้ ความยินยอมและ
ด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                  5.1 จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) 
                  5.2 ก าหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนใน ห้างหุ้นส่วน และ
ก าหนดจ านวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน 

5.3 ก าหนดจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
5.4 ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญหรอืหุน้บรุิมสทิธิ รวมทั้งก าหนดสภาพและบุรมิสทิธิของหุน้ ซึ่งจะออกและจดัสรร 

หุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
5.5 แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ 
5.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
5.7 ด าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 

6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนให้แก่กรรมการ 
บริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ตาม 5. เสร็จสิ้นแล้ว 

7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้น หรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น หรือยังไม่ได้ 
โอนกรรมสิทธ์ิทรพัย์สินหรือท าเอกสาร   หลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนงัสอื
แจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธ์ิ หรือท าเอกสารหลักฐาน  การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

8. คณะกรรมการต้องยื่นค าขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้ 
ด าเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบยีนแปรสภาพห้างหุน้ส่วนเปน็บรษัิทจ ากัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมหมดสภาพการเปน็ห้างหุน้สว่น 
และห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเปน็บรษัิทจ ากดั จะต้องไม่มีช่ือบริษัท วัตถุที่ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้น และส่วนลงหุน้
ของแต่ละคน แตกต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้เดิม 

 



หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย 

เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน จะต้องให้กรรมการผู้มีอ านาจเป็นผู้ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนกระท า 

ได้ตามวิธี ดังนี้ 
1) การลงลายมอืช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคล 

ดังต่อไปนี ้
(1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่  

สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคล
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานทะเบยีนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนหา้งหุ้นสว่นและบรษัิท
จ ากัดจะลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

2) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้า 
บุคคลดังต่อไปนี้ 

(2.1) เจ้าหน้าทีผู่้มอี านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวง 
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

(2.2) บุคคลซึ่ งสามารถให้การรับรองที่ สมบูร ณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(2.3) บุคคลที่ควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจรงิ 

3. ต้องยื่นค าขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันส่งมอบกิจการ 
4. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 

1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้กรรมการจะไปยื่นขอจดทะเบียน 
ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปด าเนินการแทนก็ได้ 

2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใหน้ายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่าน
การตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียนดังกล่าว
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี)หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือประชาชนเรยีบร้อยแลว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรอืมีความบกพรอ่งไมส่มบรูณ์ 
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว         
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน ้า) กรมพฒันาธุรกจิการค้า  
ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191) 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ 
ทาวเวอร์ ชั น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ้าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 (กรณีที่ตั งส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มพีักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท:์ 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263) 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรชีาคอม
เพลก็ (ซี 2) ชั น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
(เยื อง สน.สุทธิสาร) (กรณีที่ตั งส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั น G 
เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806) 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพลิทาวเวอร์ 
ชั น 4 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรงุเทพฯ 10260  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 (มีพักเที่ยง) 



สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924))  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 10210  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถานท่ีให้บริการ 
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตจงัหวัดนั น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(กรณียื่นค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการยื่นเพือ่ให้นายทะเบียนตรวจพจิารณาค้าขอจดทะเบยีนก่อน
เท่านั น) www.dbd.go.th /เว็บไซท์และช่องทางออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

 สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) ส่วนจดทะเบียนธุรกจิกลาง (สนามบินน ้า) 
กรมพฒันาธุรกจิการค้า ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง  
จังหวัดนนทบุรี 11000  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) /ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง) 

สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้ว) ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจงัหวัด 76 จังหวัด  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตจงัหวัดนั น) /ไปรษณีย์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก้าหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.5 ช่ัวโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพจิารณาเอกสาร / แจ้งผล 
50 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 

 
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม ณ ช่องการเงิน  
5 นาท ี กองคลงั 

 
3) กำรพิจำรณำ 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน / หนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสาร   

25 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

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


ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบส าคัญแสดงการ
จดทะเบียน / หนังสือรบัรอง / ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขอจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด (แบบ บอจ.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

3) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกีย่วกับผู้เริ่ม
ก่อการ / ติดอากรแสตมป์ 200 บาท) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

4) 
 

รำยกำรจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

5) 
 

แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

6) 
 

รำยละเอียดกรรมกำร (แบบก.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

7) 
 

บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบบอจ.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

8) 
 

แบบสสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

9) 
 

รำยงำนกำรประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในกำรให้ควำมยินยอมและ
ด ำเนินกำรแปรสภำพ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

10) 
 

รำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในกำรประชุมให้ควำมยินยอมและด ำเนินกำร
แปรสภำพพร้อมลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

11) 
 

ข้อบังคับ  (ถ้ำม)ี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ติดอากรแสตมป์ 200 บาท) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

12) 
 

หลักฐำนกำรรับช ำระค่ำหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสำร
หลักฐำนกำรให้ใช้สิทธิ์ตำ่งๆ (ถ้ำม)ี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
13) 

 
หนังสือพิมพ์ท่ีลงพิมพ์โฆษณำบอกกล่ำวกำรแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วน
เป็นบริษัทจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้เฉพาะหน้าที่มีช่ือหนงัสือพิมพ์และวันทีอ่อกหนังสอืพมิพ)์ 

- 

14) 
 

หนังสือบอกกล่ำวเจ้ำหน้ี (ถ้ำม)ี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

15) 
 

หนังสือยืนยันว่ำห้ำงหุ้นส่วนไม่มีเจ้ำหน้ี หรือเจ้ำหน้ีไม่คัดค้ำน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสือดังกล่าวลงลายมือช่ือโดยกรรมการตามอ านาจที่ขอ
จดทะเบียน) 

- 

16) 
 

หนังสือคัดค้ำนของเจ้ำหน้ี (ถ้ำม)ี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

17) 
 

หลักฐำนกำรช ำระหน้ี-ให้ประกันหน้ีเจ้ำหน้ี (ถ้ำม)ี 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

18) 
 

หนังสือยืนยันกำรรับมอบกิจกำร ทรัพย์สิน บัญชี เอกสำรและ
หลักฐำนต่ำงๆ ของห้ำงหุ้นส่วนท่ีแปรสภำพ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(หนังสือดังกล่าวลงลายมือช่ือโดยกรรมการตามอ านาจที่ขอ
จดทะเบียน) 

- 

19) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส ำนกงำนแห่งใหญ่ และสถำนท่ีส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

20) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

21) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ของกรรมการทกุคน) 

กรมการปกครอง 

22) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

 

 

 

 

ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนแปรสภำพห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด

เป็นบริษัทจ ำกัด ทุกจ ำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บำทแห่ง จ ำนวน
ทุนท่ีก ำหนดไว้ (เศษของ 100,000 บำท ให้คิดเป็น 100,000 บำท) 
(หมายเหตุ: (ทั งนี  รวมกันไม่ให้ต่้ากว่า 5,000  บาท และ ไม่ให้เกิน 
250,000 บาท))  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

2) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน      ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
3) หนังสือรับรอง       ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
4) รับรองส ำเนำเอกสำรค ำขอจดทะเบียน     ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก  
2) แบบว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม  
3) แบบว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกจิบริการ  
4) แบบว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
5) แบบว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม  
6) แบบว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกจิส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

หมำยเหต ุ
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจรงิหรือให้จัดส่งเอกสาร

หลักฐานเพิม่เติมได้โดยไม่ต้องผกูพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานทีผู่้ขอจดทะเบียนหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
ยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึง่การด าเนินการดงักล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส านักงาน
พัฒนาธุรกจิการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกจิกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่
กรณี และใหผู้้อนญุาตรายงานตามแบบรายงานทีก่ าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเพิ่มจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
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