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การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนท าบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ 
หา้งหุ้นส่วนต้องมีหุ้นส่วน 

ตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป 

แจ้งตอ่นายทะเบียน 
1. หุ้นส่วนผู้จัดการมีหนังสือ
แจ้งนายทะเบียน 
2. ส าเนาบันทึกข้อตกลง 

1. โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย 1 คราว 
2. มีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ 

เมื่อพ้นก าหนด 30 วันไม่มีผู้ใดคัดค้าน/ ได้ช าระหนี้/ ให้ประกันหนี้ 

ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนประชุมร่วมกัน 

หุ้นส่วนผู้จัดการส่งมอบกิจการให้ 

ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินคา่หุ้น 

ภายใน 14 วัน 

ภายใน 14 วัน 

ภายใน 30 วัน 

จัดท าค าขอและเอกสารประกอบ/ 
ยื่นค าขอจดทะเบียน 

ช าระค่าธรรมเนียม 
รับใบส าคัญ/ 
หนังสือรับรอง 

ภายใน 14 วัน 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/sample_hs5.pdf
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จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดได้อย่างไร 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรอห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนข้ึนไป 
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันท าบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด 
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน 

สิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นสว่นทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบส าเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ 
เป็นบริษัทจ ากัดด้วย 

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีมสี านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่ส านักข้อมูลธุรกิจ หรือส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง ส าหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดท่ีมี 
ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอ่ืน ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอม ต่อนายทะเบียนได้ท่ีส านักงาน 
พาณิชย์จังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

4. ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก 
กล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัด 

5. เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือวันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่ 
วันที่ด าเนินการหลังสุด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพ่ือให้ 
ความยินยอมและด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ 

5.1 จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี) 
5.2 ก าหนดทุนเรือนหุ้นของบริษัท ซึ่งต้องเท่ากับส่วนลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนใน    

ห้างหุ้นส่วน และก าหนดจ านวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน 
5.3 ก าหนดจ านวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) 
5.4 ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งก าหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่ง

จะออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
5.5 แต่งตั้งกรรมการและก าหนดอ านาจของกรรมการ 
5.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
5.7 ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการแปรสภาพ 

6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วน
ให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและด าเนินการในเรื่องต่างๆ 
ตาม (5) เสร็จสิ้นแล้ว 

7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ช าระเงินค่าหุ้น หรือช าระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่า 
หุ้น หรือยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินหรือท าเอกสารหลักฐานการใช้สิทธิต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสอแจ้งให้ผู้เป็นหุ้นส่วนช าระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ หรือท าเอกสารหลักฐาน 
การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
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8. คณะกรรมการต้องยื่นค าขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดต่อนายทะเบียนภายในสิบสี่วัน 
นับแต่วันที่ได้ด าเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว  

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมหมดสภาพ
การเป็นห้างหุ้นส่วนและห้างหุ้นส่วนที่จะแปรสภาพเป็นบริษัทจ ากัดจะต้องไม่มีชื่อบริษัท วัตถุท่ีประสงค ์      
ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้นของแต่ละคนแตกต่างไปจากท่ีห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้เดิม 
 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 

1. ชื่อของบริษัท 
2. ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) 
3. วัตถุท่ีประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า 
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี) 
5. จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช าระแล้ว อย่างน้อยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ 
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
8. รายชื่อหรือจ านวนกรรมการที่มอี านาจลงชื่อแทนบริษัท (อ านาจกรรมการ) 
*ดูตัวอย่างการก าหนดอ านาจกรรมการ* 
9. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
10. ดวงตราส าคัญ *ดูหลักเกณฑ์การก าหนดดวงตรา* 

 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด 
1. แบบ บอจ.1 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เริ่มก่อการ) ช าระค่าอากร 200 บาท 
4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า) 
5. แบบ ว. 
6. แบบ ก. 
7. แบบ บอจ.5 
8. แบบ สสช.1  
9. ส าเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ 
10. ส าเนารายงานการประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและด าเนินการแปรสภาพ 
11. ส าเนาข้อบังคบั ช าระค่าอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
12. ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ (ถ้ามี) 
13. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด(ใช้เฉพาะหน้าที่มีชื่อ
หนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสอพิมพ์) 
14. ส าเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
15. ส าเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตาม
อ านาจที่ขอจดทะเบียน 
16. ส าเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี) 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/detail5_intro6.pdf
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17. ส าเนาหลักฐานการช าระหนี้-ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี) 
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่แปรสภาพ 
ซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอ านาจที่ขอจดทะเบียน 
19. แผนที่แสดงที่ตั้งส านกงานแหง่ ใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
20. ส าเนาบัตรประจ าตัวของกรรมการทุกคน 
21. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รบัรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
22. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
 

ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง 
ความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น 
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
 

กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ 
Download  
จาก www.dbd.go.th 
 
ค่าธรรมเนียม 

1. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
    หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นบริษัทจ ากัด     5,000   บาท 
2. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน    ฉบับละ    100  บาท 
3. หนังสือรับรอง      รายการละ    40  บาท 
4. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน   หน้าละ     50  บาท 

 
สถานที่จดทะเบียน 

1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  
87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ  
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง 
รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน 
และเกาะสมุย 

ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม 
ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ 
ส านักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่              
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  

(2) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่  

http://www.dbd.go.th/
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2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต 
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 

 
 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/02_hs/sample_hs5.pdf

