
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนควบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
การควบห้างหุ้นส่วนคือการที่ห้างหุ้นส่วนต้ังแต่ 2 ห้างขึ้นไปมารวมกันเป็นห้างเพียงห้างเดียว เพื่อลดการแข่งขันทาง

การค้า ขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยห้างหุ้นส่วนที่ตั้งข้ึนใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ช่ือห้างหุ้นส่วนเดิม  
ที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งช่ือใหม่ก็ได้เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลท าให้ห้างหุ้นส่วนเดิมแต่ละห้างสิ้นสภาพไป เกิดห้างหุ้นส่วนใหม่
ข้ึนมาแทน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดที่ห้างเดิมมีอยู่ ห้างหุ้นส่วนใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างเดิมที่     
ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างใหม่ ทุนของห้างเดิมก็รวมกันเป็นทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่ 

ข้ันตอนการจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนแตล่ะห้างทีจ่ะควบเข้ากันต้องได้รบัความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด 
2. เมื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะควบเข้ากันแล้วแต่ละห้างหุ้นส่วนต้องลงโฆษณาการควบห้างในหนังสือพมิพ์แหง่

ท้องที่นั้นอย่างน้อยสองครั้ง 
3. แต่ละห้างหุ้นส่วนต้องสง่ค าบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์แจง้การควบห้างหุ้นส่วนใหเ้จ้าหนี้ของ

ห้างหุ้นส่วนทราบ เพื่อคัดค้านการควบห้างหุ้นส่วนภายในสามเดือนนับแต่วันบอกกล่าว 
4. เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว จะต้องน าไปจดทะเบียนควบกนัเป็นห้างหุ้นส่วนใหม่ 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย 

เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมอืช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน จะต้องให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนกระท า

ได้ตามวิธี ดังนี้ 
(1) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้า

บุคคลดังต่อไปนี ้
(1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจช้ันผู้ใหญ่ซึง่ประจ าอยู่ในทอ้งที่ทีผู่้ขอจดทะเบียนมีภูมลิ าเนาอยู่  

สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคล
ที่ก าหนดไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลทีผู่้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัดจะลงลายมอืช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

(2) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้า
บุคคลดังต่อไปนี้ 

(2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ซึ่งรบัผดิชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าทีผู่้ได้รบัมอบหมายใหท้ าการแทนบคุคลดังกล่าว หรือ 

(2.2) บุคคลซึ่ งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(2.3) บุคคลที่ควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมอืช่ือรบัรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจริง 

 
 
 



3. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 
(3.1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอ        

จดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปด าเนินการแทนก็ได้ 
(3.2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อ

ผ่านการตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียน
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของห้างหุ้นส่วนหลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับแต่วันที่ยื่นค าขอ         
เข้ามาในระบบ) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความ
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะ 
ลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 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 งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั น 1) 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210 
 (กรณีที่ตั งส้านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรงุเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 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 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



 สถานท่ีให้บริการ 
(กรณียื่นค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการยื่นเพือ่ให้นายทะเบียนตรวจพจิารณาค้าขอจดทะเบยีน
ก่อนเท่านั น)  
www.dbd.go.th/ เว็บไซท์และช่องทางออนไลน ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน ้า) กรมพฒันาธุรกจิ
การค้า ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบรุี 11000 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ไปรษณีย์  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(เฉพาะค้าขอจดทะเบียนทางอินเทอรเ์น็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)  
ส้านักงานพฒันาธุรกจิการค้าจังหวัด 76 จังหวัด  
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตจงัหวัดนั น)/ไปรษณีย ์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
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 าคัญการจดทะเบียน / หนังสอืรบัรอง / ส าเนา
เอกสาร  

25 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบส าคัญการจด
ทะเบียน / หนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสารใหผู้้ยื่นค าขอ  

10 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

 
 
 
 
 

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


 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

 
ค ำขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน (แบบ หส.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

แบบ หส.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3 / 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดใช้ทัง้ 3 หน้า) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

3) 
 

แบบ ว รำยละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

4) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีตั้งช่ือห้างขึ้นใหม่ / มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

6) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอื่น นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

7) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนท่ีส ำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของห้างที่ควบเข้า
กัน) 

- 

8) 
 

แบบ สสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

9) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทกุคน) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

11) 
 

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

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

12) 
 

หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหต ุ(กรณีสง่ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย)์ 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กำรจดทะเบียนควบห้ำงหุ้นส่วน  ค่ำธรรมเนียม 2,000 บาท 
2) หนังสือรับรองฉบับละ  ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
3) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนฉบับละ   ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
4) รับรองเอกสำรค ำขอจดทะเบียนหน้ำละ  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) ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
2) แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 
3) แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบรกิาร 
4) แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
5) แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม  
6) แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค  

หมำยเหต ุ
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร

หลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเป็นหลกัฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่
กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 



2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการเพิ่มจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 21/07/2558 

http://www.info.go.th/

