
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ดวงตรา วัตถุที่ประสงค์ 

ย้ายส านักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายส านักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน เพิ่มทุน/ลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเปลี่ยนสิ่งที่น ามา
ลงหุ้นของผู้เปน็หุ้นสว่น เปลี่ยนจ าพวกของหุน้ส่วน เปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการ ข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และตราส าคัญ
ของห้าง รายการอื่น ๆ  ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ จะต้องได้รับความยินยอม หรือตกลงจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน หรือ
ตามที่มีข้อสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนก าหนดไว้ แล้วน าความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้หุ้นส่วน
ผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัด แบ่งข้ันตอนออกได้เป็น 3 ข้ันตอนหลัก คือ 
ข้ันตอนที่ 1 ท าความยินยอมหรือตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน ในรายละเอียดที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่

ต้องการเปลี่ยนช่ือห้างหุ้นส่วน จะต้องด าเนินการจองช่ือห้างที่จะเปลี่ยนใหม่เสียก่อน 
ข้ันตอนที่ 2 จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 
ข้ันตอนที่ 3 การยื่นขอจดทะเบียน 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย

เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงช่ือในค าขอจดทะเบียน

กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 
1) การลงลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบคุคล

ดังต่อไปนี้ 
(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 ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(2.1) เจ้าหน้าทีผู่้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย หรือหัวหน้าส านักงานสงักัดกระทรวง
พาณิชยซ์ึ่งรับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ไดร้ับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดงักล่าว หรือ 

(2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 
           (2.3) บุคคลที่ควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้นั้นจริง 



3. การยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
4. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 

1) ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน โดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียน
ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปด าเนินการแทนก็ได้ 

2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อ
ผ่านการตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียน
ดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือช่ือและประทับตราส าคัญของห้างหุ้นส่วนหลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ยื่นค าขอเข้า
มาในระบบ) 

หมายเหตุ : ข้ันตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลกัฐาน
ที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค า ขอหรือผู้ได้รับมอบอ 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 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 สถานท่ีให้บริการ 
(โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191))  
ส้านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์  
ทาวเวอร์ ชั น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ้าหรุ  
เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700 (กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญ่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

 สถานท่ีให้บริการ 
((โทรศัพท์ : 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 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



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

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

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
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 งส้านักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

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

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
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)  
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน ้า) กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
ชั น 4 ถนนนนทบุรี อ้าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีที่ตั งส้านักงานแหง่ใหญอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) /ไปรษณีย ์ 

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

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

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) 
ตั งแต่เวลา 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 (กรณีเปลี่ยนช่ือ) / 
หนังสือรบัรอง / ส าเนาเอกสาร  

25 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบส าคัญการจด
ทะเบียน (กรณีเปลี่ยนช่ือ) / หนังสือรบัรอง / ส าเนาเอกสาร
ให้ผู้ยื่นค าขอ 

10 นาท ี กองบริการจดทะเบียนธุรกจิ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

2) 
 

รำยกำรจดทะเบียน (แบบ หส.2) (เฉพำะหน้ำท่ีมีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

3) 
 

วัตถุประสงค์ (แบบ ว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีเปลี่ยนช่ือห้าง หรือ กรณีเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษ
ในตราของห้างหุ้นส่วน / มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รบัจอง) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

6) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีเปลี่ยนช่ือห้าง โดยใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอื่น
นอกจากช่ือภาษาอังกฤษ) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

7) 
 

สัญญำหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามทีจ่ดทะเบียนไว้เดมิมิได้ลง
ลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเปน็หุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือถึงแกก่รรม / กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิผู้เป็น
หุ้นส่วน / เพิ่มทุนท าใหห้้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้าน
บาทโดยการโอนเงินลงหุ้นระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน / กรณีห้างหุ้นส่วนมี
วัตถุที่ประสงค์ประกอบกจิการตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบง่รัฐบาลจด
ทะเบียนเพิม่ทุนโดยการโอนเงินลงหุ้นระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วน) 

- 

8) 
 

ใบมรณบัตร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผูจ้ัดการถึงแก่กรรม) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้จัดกำรมรดก 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผูจ้ัดการถึงแก่กรรม) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

10) 
 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ และสถำนท่ีส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนท่ีท่ีตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุทีป่ระสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ)่ 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
12) 

 
เอกสำรหลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้ท่ีตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุทีป่ระสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ)่ 

- 

13) 
 

หลักฐำนกำรรับช ำระเงินลงหุ้นท่ีห้ำงหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้ในกรณีจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เตมิผูเ้ป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / 
เพิ่มทุนโดยน าเงินมาลงหุ้น) 

- 

14) 
 

เอกสำรหลักฐำนท่ีธนำคำรออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงว่ำห้ำง
หุ้นส่วนได้รับช ำระเงินลงหุ้นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนท าให้มีทุน
เกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยเงิน ) 

- 

15) 
 

เอกสำรหลักฐำนท่ีธนำคำรออกให้ เพ่ือรับรองหรือแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพิ่มทุน ) 

- 

16) 
 

หนังสือชี้แจงยืนยันกำรรับช ำระค่ำลงหุ้นด้วยทรัพย์สินของห้ำง
หุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับหมำยเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิม่ทุนท าให้ห้าง
หุ้นส่วนมีทนุจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินลงหุ้นด้วย
ทรัพยส์ิน) 

- 

17) 
 

หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำห้ำงหุ้นส่วนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าใหห้้างหุ้นส่วนมทีนุจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพยส์ิน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพยส์ินทีม่ีทะเบียน) 

- 

18) 
 

บัญชีแสดงรำยละเอียดและมลูค่ำทรัพย์สินท่ีน ำมำลงทุน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าใหห้้างหุ้นส่วนมทีนุจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพยส์ิน
ประเภทอื่่นนอกจากอสังหารมิทรัพย์ หรอืทรัพย์สินที่มีทะเบยีน) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
19) 

 
สัญญำให้ใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าใหห้้างหุ้นส่วนมทีนุจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพยส์ินซึ่งผู้
เป็นหุ้นส่วนน ามาใหห้้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น) 

- 

20) 
 

แบบ สสช. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีเปลีย่นวัตถุประสงค์และกรอกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 6.) 

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

21) 
 

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

กรมพฒันาธุรกจิการค้า 

22) 
 

หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีสง่ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์) 

- 

23) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(ส าเนาบัตรประจ าตัวของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทีเ่ข้าใหมทุ่กคน 
และของหุ้นส่วนผู้จัดการทีล่งลายมือช่ือในค าขอจดทะเบียน *** กรณี
ห้างหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์เพื่อใหป้ระกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล / กรณีห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์
ประกอบกจิการตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรฐับาลอยู่แล้วขอแก้ไข
เพิ่มเตมิผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ หรอืที่ตั้งส านักงานแห่ง
ใหญ่ ให้แสดงบัตรประจ าตัวของผู้ขอจดทะเบียน ผูเ้ป็นหุ้นสว่นทุกคน 
และผูร้ับมอบอ านาจ (ถ้ามี)***) 

กรมการปกครอง 

24) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ     ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
2) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์   ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
3) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งส ำนักงำน   ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
4) กำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนของผู้เ ป็นหุ้นส่วนทุกจ ำนวนเ งินทุน 

ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนท่ีเพ่ิมขึ้นรวมกันไม่เกิน 100,000 บำท 
(หมายเหตุ: (เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ***
ทั งนี  รวมกันไม่ให้เกิน 5,000 บาท***))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

5) หุ้นส่วนเข้ำใหม่คนละ 
(หมายเหต:ุ (ให้เรียกเก็บตามจ้านวนเงินที่น้ามาลงหุ้นรวมกนัไม่ว่าจะกี่
คนก็ตามในอัตรา 100,000 ละ 100 บาท  เพิ่มเตมิจาก 300 บาท 
***เศษของ 100,000 ให้คิดเป็น 100,000***))  

 ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
  
 

6) หุ้นส่วนออกคนละ   ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
7) ลดทุนคนละ    ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
8) เปลี่ยนจ ำพวกผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ   ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
9) เปลี่ยนสิ่งน ำมำลงหุ้นคนละ  ค่ำธรรมเนียม 300 บาท 
10) แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดกำร  ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
11) แก้ไขเพิ่มเติมข้อจ ำกัดอ ำนำจหุ้นส่วนผู้จัดกำร   ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
12) แก้ไขเพิ่มเติมรำยกำรอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควรให้ประชำชนทรำบ  ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
13) จดทะเบียนเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องละ  ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 
14) หนังสือรับรอง           ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
15) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน        

(หมายเหต:ุ (ออกใหก้รณีเปลี่ยนช่ือห้างหุ้นส่วน))  
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
  

16) รับรองเอกสำรค 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) ตัวอย่างและคู่มือการกรอกแบบฟอร์ม 
2) แบบ ว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 
3) แบบ ว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบรกิาร 
4) แบบ ว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 



ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
5) แบบ ว. 4 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
6) แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกจิส 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
เอกสารหรือพยานหลักฐาน   ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 
 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบงัคับใช้: 21/07/2558 

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

