
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนควบบริษัทจ ำกัด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ขั้นตอนการจดทะเบียนควบบริษัท มี 2 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1 จดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท  
ขั้นตอนที่ 2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่อันเกิดจากการควบ 

การควบบริษัทจ ากัด คือการที่บริษัทจ ากัดตั้งแต่ 2 บริษัท ขึ้นไปมารวมกันเป็นบริษัทเพียงบริษัทเดียว เพ่ือลดการแข่งขัน
ทางการค้า ขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ชื่อบริษัทเดิม   
ที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้ บริษัทจ ากัดเมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลท าให้บริษัทเดิมแต่ละบริษัทสิ้นสภาพไป         
เกิดบริษัทใหม่ขึ้นมาแทน สิทธิหน้าที่และความรับผิดที่บริษัทเดิมมีอยู่บริษัทใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเดิมที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ ทุนของบริษัทเดิมก็รวมกันเป็นทุนของบริษัทใหม่ 

ขั้นตอนและวิธีการในการควบบริษัทจ ากัด 
1. บริษัทแต่ละบริษัทที่จะควบเข้ากันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษให้ควบบริษัทเข้าด้วยกันด้วยคะแนนเสี ยง    
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนหุ้นที่เข้าประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือมีมติพิเศษให้ควบบริษัทต้องส่งค าบอกกล่าว  
นัดประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับ และลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 
14 วัน หรือตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 

2. เมื่อมีมติพิเศษให้ควบบริษัทแล้ว แต่ละบริษัทจะต้องน ามติไปจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท ภายใน 14 วัน      
นับแต่วันที่มีการลงมต ิ

3. แต่ละบริษัทต้องลงประกาศโฆษณาการควบบริษัทในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง 

4. แต่ละบริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งให้เจ้าหนี้ของบริษัททราบเพ่ือคัดค้าน    
การควบบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันบอกกล่าว 

5. เมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันประกาศหนังสือพิมพ์หรือวันบอกกล่าวเจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเวลาครั้งหลังสุดและไม่มีเจ้าหนี้
คัดค้าน ให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะควบเข้ากันทั้งหมดเข้าประชุมหารือร่วมกันเพ่ือจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยจะตกลง
กันในรายละเอียดของบริษัทใหม่ เช่น ชื่อบริษัท (จะใช้ชื่อบริษัทเดิมหรือชื่อใหม่ก็ได้) ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เป็นต้นในกรณีมีเจ้าหนี้ของบริษัทคัดค้านการควบบริษัท บริษัทที่เป็นลูกหนี้จะต้องใช้หนี้หรือให้
ประกันการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนกว่าเจ้าหนี้จะพอใจไม่คัดค้านเสียก่อน จึงจะด าเนินการควบบริษัทต่อไป 

6. เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้ควบเข้ากันตามข้อ 5 แล้ว ให้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ 

หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจตามที่จดทะเบียนไว้เดิม เป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน 



กระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 
1 การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1.1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(1.2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิก

หรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่ก าหนด
ไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง ก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
จ ากัดจะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 

2 การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
(2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง

รับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 
(2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 

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

หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้ 
(3.2) ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อน และเมื่อผ่าน

การตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอ จดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจดทะเบียน
ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) หลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือน นับแต่
วันที่ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ 
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนาม
บันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท ์: 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 



สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท ์: 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุ 
งเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) 
ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)
โทรศัพท ์: 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263)  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที ่222 
ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท ์: 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท ์: 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง  
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย) (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตจังหวัดนั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
www.dbd.go.th/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
(กรณียื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th  
เป็นการยื่นเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น) 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (เฉพาะค าขอจดทะเบียน
ทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ไปรษณีย์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทาง
อินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว) 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ไปรษณีย์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1.25 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
 

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ /จัดเตรียมใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน / 
หนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร   
 

25 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบส าคัญแสดงการจด
ทะเบียน / หนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ  
 

10 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

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

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ 
/ ปิดอากรแสตมป์ 200 บาท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

รำยกำรจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

รำยละเอียดกรรมกำร (แบบ ก.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

บัญชีรำยช่ือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของบริษัทตั้งใหม่ตามท่ีควบเข้ากัน) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

8) 
 

ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีตั้งชื่อบริษัทข้ึนใหม่ / แบบจองชื่อนิติบุคคลมีอายุ 30 
วันนับจากวันที่รับจอง) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

9) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะกรณีตั้งชื่อบริษัทขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอ่ืน 
นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

10) 
 

หลักฐำนให้ควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีบริษัทมีวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ
นายหน้าประกันภัย) 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/vy1wtzrp.xeq.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/ngj50vzt.sw4.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/ciwbfr5z.rth.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/cb14iyow.rwi.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/sja0chid.ppb.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/z0owkmbo.nxy.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/azqh1rqr.kfk.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/1433520305/reserve_eng.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
ข้อบังคับของบริษัทตั้งใหม่ตำมท่ีควบเข้ำกัน  (ถ้ำมี) 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ติดอากรแสตมป์  200 บาท) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

12) 
 

แบบ สสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

13) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งส ำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่ส ำคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( ใช้เฉพาะกรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของบริษัท
ที่ควบกัน) 
 

- 

14) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการทุกคน) 
 

กรมการปกครอง 

15) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน) 
 

- 

16) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

17) 
 

หลักฐำนกำรช ำระค่ำธรรมเนียม 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีส่งค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาทางไปรษณีย์) 
 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท 

  

 ค่ำธรรมเนียม 400 บาท 

2) จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ 
  

 ค่ำธรรมเนียม 5,000 บาท 

3) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน 
  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 

4) หนังสือรับรอง      ฉบับละ  
  

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

5) รับรองส ำเนำเอกสำรค ำขอจดทะเบียน   หน้ำละ  
  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/1433520221/from_meeting2_new.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/1kn0vbjr.vr2.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/84E8CE7870F0EECD843366582BB95A28/wyvla30m.zyk.pdf


ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

  

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
( เลขที ่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) ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอกกำรจดทะเบียนมติพิเศษให้ควบบริษัท 

 

2) ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอกกำรจดทะเบียนควบบริษัทจ ำกัด  
 

3) แบบ ว. 1 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพำณิชยกรรม 
 

4) แบบ ว. 2 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริกำร  
 

5) 
 

แบบ ว. 3 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสำหกรรมและหัตถกรรม 

6) แบบ ว. 4 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
 

7) 
 

แบบ ว. 5 รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจส ำนักงำนปฏิบัติกำรภูมิภำค  

 
หมำยเหตุ 
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร 
หลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
พาณิชย์จังหวัด ผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี 
และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลาง
มอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 
 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.25 ชั่วโมงเป็น 37 วัน 
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อ
ได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐาน ที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
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