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การจดทะเบียนแปรสภาพหา้งห ุน้ส่วนเป็นบริษทัจ ากดั 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจ ากดัได้อย่างไร 
1. หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียนหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดัตอ้งมีผูเ้ป็นหุน้ส่วนตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
2. ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนตอ้งร่วมกนัท าบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอมใหแ้ปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดั  
3. หุ้นส่วนผูจ้ดัการห้างต้องมีหนังสือแจง้ความยินยอมของผูเ้ป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบ

ภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนใหค้วามยนิยอม โดยแนบส าเนาบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอมให้
แปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัดว้ย 

ห้างหุ้ น ส่วนจดทะเบียนหรือห้ างหุ้น ส่วนจ ากัด ท่ี มีส านัก งานแห่งให ญ่ตั้ งอยู่ ใน เขต
กรุงเทพมหานครใหส่้งหนงัสือแจง้ความยนิยอมต่อนายทะเบียนท่ีส านกัขอ้มลูธุรกิจ  หรือส่วนจดทะเบียน

ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนท ำบนัทึกขอ้ตกลงยนิยอมใหแ้ปรสภำพ 

แจง้ต่อนำยทะเบียน 

ภำยใน 14 วนั 

1. โฆษณำในหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยำ่งนอ้ย  1 ครำว 
2. มีหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัเจำ้หน้ี 

เม่ือพน้ก ำหนด 30 วนัไม่มีผูใ้ดคดัคำ้น 

ผูเ้ป็นหุน้ส่วนทุกคนประชุมร่วมกนั 

หุน้ส่วนผูจ้ดักำรส่งมอบกิจกำรใหค้ณะกรรมกำร 

จดัท ำค  ำขอและเอกสำรประกอบ/ยืน่ค  ำขอจดทะเบียน 

ช ำระค่ำธรรมเนียม รับใบส ำคญั/หนงัสือรับรอง 

ภำยใน 14 วนั 

ภำยใน 14 วนั 
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนช ำระเงินค่ำหุน้ ภำยใน 30 วนั 

1. หุน้ส่วนผูจ้ดักำรมีหนงัสือ 

    แจง้นำยทะเบียน 

2. ส ำเนำบนัทึกขอ้ตกลง 
    ยนิยอมใหแ้ปรสภำพ 

หำ้งหุน้ส่วนตอ้งมีหุน้ส่วน 

ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

ตวัอยา่งการกรอกแบบพิมพ ์
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ธุรกิจกลาง  หรือส านักงานพฒันาธุรกิจการคา้เขตแห่งใดแห่งหน่ึง  ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือ
ห้างหุ้นส่วนจ ากดัท่ีมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัอ่ืน  ให้ส่งหนังสือแจง้ความยินยอมต่อนาย
ทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัท่ีหา้งหุน้ส่วนนั้นมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

4. ห้างหุ้นส่วนตอ้งประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพแ์ห่งทอ้งท่ีอยา่งน้อยหน่ึงคราวและมีหนงัสือ
บอกกล่าวไปยงัเจา้หน้ีของหา้งหุน้ส่วนใหท้ราบเร่ืองท่ีหา้งหุน้ส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดั  

5. เมื่อพน้ก าหนดสามสิบวนันับแต่วนัท่ีลงโฆษณาในหนังสือพิมพห์รือวนัท่ีบอกกล่าวแลว้ทั้งน้ี
นบัแต่วนัท่ีด  าเนินการหลงัสุด ไม่มีผูใ้ดคดัคา้น หุ้นส่วนผูจ้ดัการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุก
คน เพ่ือใหค้วามยนิยอมและด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

5.1 จดัท าหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั (ถา้มี) 
5.2 ก  าหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซ่ึงตอ้งเท่ากับส่วนลงหุ้นของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนใน      

หา้งหุน้ส่วน และก าหนดจ านวนหุน้ของบริษทัท่ีจะตกไดแ้ก่หุน้ส่วนแต่ละคน 
5.3 ก  าหนดจ านวนเงินท่ีไดใ้ชแ้ลว้ในแต่ละหุน้  (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  25) 
5.4 ก  าหนดจ านวนหุ้นสามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ รวมทั้งก  าหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุน้ซ่ึง

จะออกและจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูเ้ป็นหุน้ส่วน 
5.5 แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ 
5.6 แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
5.7 ด าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการแปรสภาพ 

6. หุ้นส่วนผูจ้ดัการเดิมตอ้งส่งมอบกิจการ ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ของห้าง
หุน้ส่วนให้แก่กรรมการบริษทัภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีผูเ้ป็นหุ้นส่วนไดใ้ห้ความยนิยอมและด าเนินการ
ในเร่ืองต่างๆ ตาม 5. เสร็จส้ินแลว้ 

7. ในกรณีท่ีผูเ้ป็นหุน้ส่วนยงัไม่ไดช้  าระเงินค่าหุ้น หรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยีสิ่บห้าของ
มูลค่าหุ้น หรือยงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่
คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัต้องมีหนังสือแจง้ให้ผูเ้ป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธ์ิ 
หรือท าเอกสารหลกัฐานการใชสิ้ทธิต่างๆ แลว้แต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ 

8. คณะกรรมการตอ้งยื่นค  าขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดัต่อนายทะเบียน ภายในสิบส่ี
วนันบัแต่วนัท่ีไดด้  าเนินการตาม (7) ครบถว้นแลว้ 

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษทัจ ากดัแลว้ หา้งหุ้นส่วนเดิมหมด
สภาพการเป็นห้างหุน้ส่วน และห้างหุ้นส่วนท่ีจะแปรสภาพเป็นบริษทัจ ากดั  จะต้องไม่มีช่ือบริษทั วตัถุท่ี
ประสงคทุ์นจดทะเบียน  ผูถื้อหุน้และส่วนลงหุน้ของแต่ละคน แตกต่างไปจากท่ีหา้งหุน้ส่วนไดจ้ดทะเบียน
ไวเ้ดิม 
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ข้อมูลทีต้่องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากดั 
 1. ช่ือของบริษทั  
 2. ท่ีตั้งส านกังานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู ่ณ จงัหวดัใด) 
 3. วตัถุท่ีประสงคข์องบริษทัท่ีจะประกอบกิจการคา้  
 4. ขอ้บงัคบั (ถา้มี) 
 5. จ  านวนทุน (ค่าหุน้) ท่ีเรียกช าระแลว้ อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 

 6. ช่ือ ท่ีอยู ่อายขุองกรรมการ 
 7. ช่ือ ท่ีอยู ่อาชีพ  สญัชาติ และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละคน 

 8. รายช่ือหรือจ านวนกรรมการท่ีมีอ  านาจลงช่ือแทนบริษทั (อ  านาจกรรมการ) *ดูตวัอยำ่งกำรก ำหนด
อ ำนำจกรรมกำร* 
 9. ช่ือ เลขทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 

 10. ตราส าคญั  *ดูหลกัเกณฑก์ารก าหนดดวงตรา* 
               
เอกสารหลกัฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากดั 

 1. แบบ บอจ.1 
   2. แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนบริษทัจ ำกดั 
   3. แบบ บอจ.2 (ใชเ้ฉพำะหนำ้ 1 แต่ไม่ตอ้งกรอกรำยละเอียดเก่ียวกบัผูเ้ร่ิมก่อกำร) ผนึกอำกร 200 บำท 
               4. แบบ บอจ. 3 (ใชท้ั้ง 2 หนำ้) 
   5. แบบ ว. 
   6. แบบ ก. 
   7. แบบ บอจ.5 
   8. แบบ สสช.1 จ  ำนวน 1 ฉบบั 
   9. ส ำเนำรำยช่ือผูเ้ป็นหุน้ส่วนในกำรประชุมใหค้วำมยนิยอมและด ำเนินกำรแปรสภำพพร้อมลำยมือช่ือ 

 10. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมของผูเ้ป็นหุน้ส่วนในกำรใหค้วำมยนิยอมและด ำเนินกำรแปรสภำพ 
 11. ส ำเนำขอ้บงัคบั ผนึกอำกร 200 บำท (ถำ้มี) 
 12. ส ำเนำหลกัฐำนกำรรับช ำระค่ำหุน้-โอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสิ์น-เอกสำรหลกัฐำนกำรใหใ้ชสิ้ทธ์ิต่ำงๆ 

(ถำ้มี) 
 13. หนงัสือพิมพท่ี์ลงพิมพโ์ฆษณำบอกกล่ำวกำรแปรสภำพหำ้งหุน้ส่วนเป็นบริษทัจ ำกดั  (ใชเ้ฉพำะ

หนำ้ท่ีมีช่ือหนงัสือพิมพแ์ละวนัท่ีออกหนงัสือพิมพ)์ 
 14. ส ำเนำหนงัสือบอกกล่ำวเจำ้หน้ี (ถำ้มี) 
 15. ส ำเนำหนงัสือยนืยนัว่ำหำ้งหุน้ส่วนไม่มีเจำ้หน้ีหรือเจำ้หน้ีไม่คดัคำ้น ซ่ึงลงลำยมือช่ือโดย

กรรมกำรตำมอ ำนำจท่ีขอจดทะเบียน 
  16. ส ำเนำหนงัสือคดัคำ้นของเจำ้หน้ี (ถำ้มี) 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf
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  17. ส ำเนำหลกัฐำนกำรช ำระหน้ี-ใหป้ระกนัหน้ีเจำ้หน้ี (ถำ้มี) 
  18. หนงัสือยนืยนักำรรับมอบกิจกำร ทรัพยสิ์น บญัชี เอกสำรและหลกัฐำนต่ำงๆ ของหำ้งหุน้ส่วนท่ี   

แปรสภำพซ่ึงลงลำยมือช่ือโดยกรรมกำรตำมอ ำนำจท่ีขอจดทะเบียน 
  19. แผนท่ีแสดงท่ีตั้งส ำนกังำนแห่งใหญ่และสถำนท่ีส ำคญับริเวณใกลเ้คียงโดยสงัเขป 
  20. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัของกรรมกำรทุกคน 

   21. ส ำเนำหลกัฐำนกำรเป็นผูรั้บรองลำยมือช่ือ (ถำ้มี) 
  22. หนงัสือมอบอ ำนำจ (ถำ้มี) 

                 ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบบั ตอ้งให้ผูข้อจดทะเบียนอย่างนอ้ยหน่ึงคนรับรอง
ความถูกตอ้ง ยกเวน้ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหลกัฐานการเป็นผูรั้บรองลายมือช่ือผูข้อจดทะเบียน ให้ผูเ้ป็น
เจา้ของบตัรหรือผูข้อจดทะเบียนอยา่งนอ้ยหน่ึงคนเป็นผูล้งลายมือช่ือรับรองความถกูตอ้ง 

 

              แบบพมิพ์ค าขอจดทะเบียนสามารถขอและซ้ือได้ที่หน่วยงานของกรมพฒันาธุรกิจการค้า
ทุกแห่งหรือ Download ได้จาก www.dbd.go.th 
 

ค่าธรรมเนียม 

 1. ทุกจ ำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บำทแห่งจ ำนวนทุนท่ีก  ำหนดไว ้500 บำท เศษของ 100,000 บำท 
ใหคิ้ดเป็น 100,000 บำท ทั้งน้ีรวมกนัไม่ใหต้  ่ำกว่ำ 5,000  บำท และไม่ใหเ้กิน 250,000 บำท 

2. ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียน  ฉบบัละ  100 บำท 
3. หนงัสือรับรอง    รำยกำรละ    40 บำท 
4. รับรองส ำเนำเอกสำร   หนำ้ละ     50 บำท 

 

สถานที่จดทะเบยีน 

1. ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง               
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จงัหวดันนทบุรี หรือส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้ทั้ง 6 เขต       
*ดูรายละเอียด* 

 2. ส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยูจ่งัหวดัอ่ืน ยืน่จดทะเบียนไดท่ี้ส านกังานพฒันาธุรกิจการคา้จงัหวดัท่ี
บริษทัมีส านกังานแห่งใหญ่ตั้งอยู ่

 3. ยืน่จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.dbd.go.th   
   (*ดูค  าแนะน าการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*) 

 
 

ตวัอยา่งการกรอกแบบพิมพ ์
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