
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ได้แก่ดวงตราวัตถุท่ี
ประสงค์ย้ายส านักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายส านักงานสาขาเปลี่ยนตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเพิ่มทุน/ลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเปลี่ยน
สิ่งที่น ามาลงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนเปลี่ยนจ าพวกของหุ้นส่วนเปลี่ยนหุ้นส่วนผู้จัดการข้อจ ากัดอ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ
และตราส าคัญของห้างรายการอื่นๆท่ีเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบจะต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้เป็น
หุ้นส่วนทุกคนหรือตามที่มีข้อสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนก าหนดไว้แล้วน าความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนาย
ทะเบียนโดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน 
 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัดแบ่งข้ันตอนออกได้เป็น  3  ขั้นตอนหลัก  คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ท าความยินยอมหรือตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในรายละเอียดที่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงในกรณีที่
ต้องการเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนจะต้องด าเนินการจองชื่อห้างที่จะเปลี่ยนใหม่เสียก่อน 
  ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 
  ขั้นตอนที่ 3 การยื่นขอจดทะเบียน 
 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
  1.  การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
  2.  การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนหุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงชื่อในค าขอจดทะเบียน
กระท าได้ตามวิธีดังนี้ 
   (1) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
    (1.1) นายทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
    (1.2) พนักงานฝ่ายปกครองต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่สามัญ
สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที่ก าหนด
ไว้ตามประกาศส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางเรื่องก าหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดจะ
ลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 
  (2) การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 
    (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการด าเนินงานณประเทศนั้นหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 
     (2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
 



    (2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 
  3. การยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการให้ยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  4. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธีคือ 
     4.1 ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจด
ทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้ 
    4.2 ยื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนและ
เมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่าค าขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนสั่งพิมพ์ (print out) เอกสารค าขอจด
ทะเบียนดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของห้างหุ้นส่วนหลังจากนั้นก็น าไปยื่นขอจดทะเบียนที่
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (ค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่
ยื่นค าขอเข้ามาในระบบ) 
 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ
เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะ
มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 56000   โทร.               0 
5448 4370 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัด
นั้น)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลง
กรณ์ทาวเวอร์ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขต
บางพลัดกรุงเทพฯ 10700 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 
2446 8191)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 
78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร :   0 
2618 3343-4)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชา
คอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 
10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 
0 2276 7263)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารวรวิทย์ชั้น 
G เลขที่ 222 ถนนสุรวงศ์แขวงสี่พระยาเขตบางรักกรุงเทพฯ 
10500 (กรณีที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 
5852-3)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิล
ทาวเวอร์ชั้น 4 ถนนบางนา-ตราดแขวงบางนาเขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260 (กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: ( โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5   โทรสาร :       0 
2348 3806)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้ง
วัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 
7924)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 



สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด 76 จังหวัด (กรณีท่ีตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 
(หมายเหตุ: (กรณียื่นค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ 
www.dbd.go.th เป็นการยื่นเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจ
พิจารณาค าขอจดทะเบียนก่อนเท่านั้น)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 
ชั่วโมง 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) /
ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: (เฉพาะค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นาย
ทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าชั้น 4 ถนนนนทบุรีอ าเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 11000 
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร :  0 2547 
5155)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม  : 1.5 ชั่วโมง 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหตุ: -) 

50 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมณช่องการเงิน 
(หมายเหตุ: -) 

5 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 
3) การพิจารณา 25 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
/จัดเตรียมใบส าคัญการจดทะเบียน (กรณีเปลี่ยนชื่อ) / 
หนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

การค้าจังหวัดพะเยา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบส าคัญการจด
ทะเบียน (กรณีเปลี่ยนชื่อ) / หนังสือรับรอง / ส าเนาเอกสาร
ให้ผู้ยื่นค าขอ 
(หมายเหตุ: -) 

10 นาที ส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าจังหวัดพะเยา 

 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบหส. 1) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา   0  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียน (แบบหส.2) (เฉพาะหน้าที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

วัตถุประสงค์ (แบบว.) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบค ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีเปลี่ยนชื่อห้างหรือกรณีเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษใน
ตราของห้างหุ้นส่วน / มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีเปลี่ยนชื่อห้างโดยใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอ่ืน
นอกจากชื่อ 
ภาษาอังกฤษ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมมิได้ลง
ลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนเนื่องจากออกจากการเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือถึงแก่กรรม / กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็น
หุ้นส่วน / เพ่ิมทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้าน
บาทโดยการโอนเงินลงหุ้นระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน / กรณีห้างหุ้นส่วนมี
วัตถุท่ีประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนโดยการโอนเงินลงหุ้นระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน) 

- 

8) 
 

ใบมรณบัตร 
ฉบับจริง  0 ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 

ส านักงานศาลยุติธรรม 

10) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งส านักงาน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งส านักงาน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตั้ง
ส านักงานแห่งใหญ่) 

- 

13) 
 

หลักฐานการรับช าระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็น
หุ้นส่วน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้ในกรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ / 
เพ่ิมทุนโดยน าเงินมาลงหุ้น) 

- 

14) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าห้าง
หุ้นส่วนได้รับช าระเงินลงหุ้นแล้ว 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนท าให้มีทุน
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยช าระเงินลงหุ้นด้วยเงิน ) 

- 

15) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทาง
การเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพ่ิมทุน ) 

- 

16) 
 

หนังสือชี้แจงยืนยันการรับช าระค่าลงหุ้นด้วยทรัพย์สินของห้าง
หุ้นส่วน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนมีทุนจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน) 

- 

17) 
 

หลักฐานซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ฉบับจริง  0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนมีทุน         
จดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 

18) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่น ามาลงทุน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนมีทุนจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภท
อ่่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 

- 

19) 
 

สัญญาให้ใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีจดทะเบียนเพิ่มทุนท าให้ห้างหุ้นส่วนมีทุนจด
ทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็น
หุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น) 

- 

20) 
 

แบบสสช. 1 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีเปลี่ยนวัตถุประสงค์และกรอกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 
6.) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

21) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ  (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

22) 
 

หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ  (กรณีส่งค าขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์) 

- 

23) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ (ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหม่ทุกคน
และของหุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน *** กรณี
ห้างหุ้นส่วนแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุที่ประสงค์เพ่ือให้ประกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล  / กรณีห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วขอแก้ไข

กรมการปกครอง 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
เพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่
ให้แสดงบัตรประจ าตัวของผู้ขอจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและ
ผู้รับมอบอ านาจ (ถ้ามี)***) 

24) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
ส าเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมชื่อ     
  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

2) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

3) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

4) การจดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้ เป็นหุ้นส่วนทุกจ านวนเงินทุน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพิ่มขึ้นรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 
 
(หมายเหตุ: (เศษของ 100,000 บาทให้คิดเป็น 100,000 บาท ***ทั้งนี้
รวมกันไม่ให้เกิน 5,000 บาท***)) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

5) หุ้นส่วนเข้าใหม่คนละ 
(หมายเหตุ: (ให้เรียกเก็บตามจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้นรวมกันไม่ว่าจะกี่
คนก็ตามในอัตรา 100,000 ละ 100 บาทเพ่ิมเติมจาก 300 บาท 
***เศษของ 100,000 ให้คิดเป็น 100,000***)) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

6) หุ้นส่วนออกคนละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

7) ลดทุนคนละ  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
8) เปลี่ยนจ าพวกผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ 

(หมายเหตุ: -) 
ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

9) เปลี่ยนสิ่งน ามาลงหุ้นคนละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

10) แก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

11) แก้ไขเพิ่มเติมข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

12) แก้ไขเพิ่มเติมรายการอื่นๆที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

13) จดทะเบียนเรื่องอ่ืนๆเรื่องละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 
 

14) หนังสือรับรอง      
 ฉบับละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

15) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน    
 ฉบับละ 
 
 
(หมายเหตุ: (ออกให้กรณีเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วน)) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

16) รับรองเอกสารค าขอจดทะเบียน   หน้าละ 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 
 

 
 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 
(หมายเหตุ: -) 

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
(หมายเหตุ: -) 

3) ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา 97 หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต๋อม  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
56000 โทร. 0 5448 4370 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอกแบบฟอร์ม 
(หมายเหตุ: -) 

2) แบบว. 1 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 
(หมายเหตุ: -) 

3) แบบว. 2 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 
(หมายเหตุ: -) 

4) แบบว. 3 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
(หมายเหตุ: -) 

5) แบบว. 4 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
(หมายเหตุ: -) 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
6) แบบ ว. 5 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

(หมายเหตุ: -) 
 
หมายเหตุ 
1.ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน
เพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็น
หลักฐานเท่านั้นซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้าจังหวัดผู้อ านวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแล้วแต่กรณีและ
ให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมาย
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯข้อ 11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 1.5 ชั่วโมงเป็น 37 วันเนื่องจาก
จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 

 
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนบริษัท 
2)ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทพ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ:ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของ
งาน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 1.25 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0     
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 04/08/2015 10:20 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 17/08/2558 


