คาแนะนาการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจากัด
จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจากัดได้อย่างไร
เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ ได้แก่ ชื่อห้าง
ดวงตรา วัตถุที่ประสงค์ ย้ายสานักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายสานักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วน เพิ่มทุน/ลดทุน
ของผู้ เป็น หุ้ น ส่ วน เปลี่ ยนสิ่ งที่นามาลงหุ้น ของผู้เป็นหุ้ นส่ว น เปลี่ ยนจาพวกของหุ้ นส่ ว น เปลี่ ยน หุ้ นส่ ว น
ผู้จั ดการ ข้อจ ากัดอานาจของหุ้ นส่ ว นผู้ จั ดการ และตราสาคัญของห้ าง รายการอื่น ๆ ที่เห็ นสมควรจะให้
ประชาชนทราบ จะต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้ เป็นหุ้นส่ วนทุกคนหรือตามที่มีข้อสัญญาจัดตั้ง
ห้างหุ้นส่วนกาหนดไว้ แล้วนาความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการ
เป็นผู้ขอจดทะเบียน

ขั้นตอนการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน

หุน้ ส่วนยินยอมหรือตกลงกัน

จองชื่อ
(กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)

จัดทาดวงตรา และจัดเตรียมคาขอ

ยื่นขอจดทะเบียน
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจากัดมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาความยินยอมหรือตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน
เมื่ อ ห้ า งต้ อ งการที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงรายการที่ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ผู้ เ ป็ น หุ้ น ส่ ว นทุ ก คนหรื อ
ตามที่กาหนดไว้ตอนตั้งห้าง ทาสัญญาระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนยินยอมหรือตกลงกันที่จะให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ในกรณี ที่ต้ องการเปลี่ ย นชื่ อห้ า งหุ้ นส่ ว น จะต้อ งด าเนินการจองชื่ อห้ า งที่ จะเปลี่ ยนใหม่เ สี ย ก่อ น
*ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล *
ขั้นตอนที่ 2 จัดทาคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
เมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ก็ให้หุ้นส่วนผู้จัดการจัดทาคาขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม
ตามที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ยินยอมหรือตกลงกันไว้
ขั้นตอนที่ 3 การยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทาได้ 2 วิธี คือ
1. ยื่ นคาขอจดทะเบี ยนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอ
จดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อื่นไปดาเนินการแทนก็ได้
2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
ข้อมูลที่ใช้
1. ชื่อใหม่ของห้างหุ้นส่วน (กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)
2. วัตถุประสงค์ของห้าง (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์)
3. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสานักงานสาขา (กรณีย้ายที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่หรือตั้งหรื อย้าย
สานักงานสาขา)
4. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นามาลงหุ้น (กรณีที่แก้ไขรายการเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน)
5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ)
6. ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีเปลี่ยนแปลงข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
7. ดวงตราสาคัญของห้าง (กรณีเปลี่ยนแปลงตราของห้าง)
8. ข้อความรายการอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะให้ประชาชนทราบ (กรณีแก้ไขรายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
ให้ประชาชนทราบ)
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1. คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) (เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
4. วัตถุประสงค์ (แบบ ว.) (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์และกรอกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 6.)
5. แบบ สสช. 1 (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์)
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6. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเปลี่ยนชื่อห้าง)
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป (ใช้เฉพาะกรณี
แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่)
8. สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหม่ทุกคน
9. สาเนาหลักฐานการรับชาระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนออกให้ แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน (ใช้ในกรณีจดทะเบียน
ผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่/เพิ่มทุน โดยนาเงินมาลงหุ้น)
10. สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้มิได้ลงลายมือ ชื่อ
ในคาขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือถึงแก่กรรม)
11. สาเนาใบมรณบัตร (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
12. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม)
13. สาเนาบัตรประจาตัวของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน
*ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
14. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อ*
15. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กรณี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นแบบใช้ เ อกสารจั ด ท าค าขอ แบบพิ ม พ์ จ ดทะเบี ย นสามารถ
Download จาก www.dbd.go.th
อัตราค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจากัด
2. หนังสือรับรอง
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
4. รับรองสาเนาเอกสารคารับรองจดทะเบียน

รายการละ
ฉบับละ
หน้าละ

500
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
87 แห่ ง โดยตั้ ง อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 7 แห่ ง ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (สนามบิ น น้ า)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน
และเกาะสมุย
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ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม
ได้แก่ หลั กทรั พย์ คลั งสิ น ค้ า ห้ องเย็ น ไซโล นายหน้า ประกัน ภัย บริห ารสิ นทรัพย์ ให้ ยื่น ขอจดทะเบีย น
ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้น ส่ วนที่มีสานั กงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) ห้างหุ้นส่วนที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่ นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ดูตัวอย่างการกรอกคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสานักงาน
ดูตัวอย่างการกรอกคาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา
ดูตัวอย่างการกรอกคาขอแก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
ดูตัวอย่างการกรอกคาขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน
(ลดทุน-เพิ่มทุน/ เปลี่ยนจาพวก /ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)
ดูตวั อย่างการกรอกคาขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน
(เข้า-ออก) และ หุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

