
คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนแกไ้ขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นสว่นจํากัด/ห้างหุ้นสว่นสามัญนิติบุคคล 
หนว่ยงานท่ีให้บริการ :  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กระทรวงพาณิชย ์
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

เมื่อได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนแล้วต่อมาต้องการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนไว้ได้แก่ดวงตราวัตถุที่ประสงค์                 
ย้ายสํานักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายสํานักงานสาขาเปล่ียนตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเพ่ิมทุน/ลดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนเปล่ียนส่ิงที่นํามาลงหุ้นของ               
ผู้เป็นหุ้นส่วนเปล่ียนจําพวกของหุ้นส่วนเปล่ียนหุ้นส่วนผู้จัดการข้อจํากัดอํานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการและตราสําคัญของห้างรายการอื่นๆ             
ที่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบจะต้องได้รับความยินยอมหรือตกลงจากผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนหรือตามที่มีข้อสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
กําหนดไว้แล้วนําความยินยอมหรือตกลงไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนโดยให้หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ขอจดทะเบียน 

การแก้ไขเปล่ียนแปลงห้างหุ้นส่วนจํากัดแบ่งขั้นตอนออกได้เป็น 3 ขั้นตอนหลักคือ 
ขั้นตอนที่ 1 ทําความยินยอมหรือตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในรายละเอียดที่ต้องการขอเปล่ียนแปลงในกรณีที่ต้องการ              

เปล่ียนช่ือหา้งหุ้นส่วนจะต้องดําเนินการจองช่ือห้างที่จะเปล่ียนใหม่เสียก่อน 
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ 
ขั้นตอนที่ 3 การย่ืนขอจดทะเบียน 

หลักเกณฑ์ในการย่ืนขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือช่ือทุกหน้า 
2. การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนหุ้นส่วนผู้จัดการตามที่จดทะเบียนไว้เดิมเป็นผู้ลงช่ือในคําขอจดทะเบียนกระทําได้ตามวิธีดังนี้ 
   (1) การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 
       (1.1) นายทะเบียนโดยต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
       (1.2) พนักงานฝ่ายปกครองตํารวจช้ันผู้ใหญ่ซ่ึงประจําอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่สามัญสมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญ
แห่งเนติบัณฑิตยสภาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีหรือบุคคลที่กําหนดไว้ตามประกาศสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกลางเรื่องกําหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัดจะลงลายมือช่ือต่อหน้าได้ (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ (ฉบับที่ 4) 
   (2) การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าบุคคลดังต่อไปน้ี 
       (2.1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบ                 
การดําเนินงานณประเทศน้ันหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าวหรือ 
       (2.2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 
       (2.3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองตอ่หน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือช่ือผู้น้ันจริง 
3. การย่ืนจดทะเบียนเปล่ียนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการให้ยื่นจดทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการเปล่ียนแปลง 
4. การย่ืนขอจดทะเบียนทําได้ 2 วิธีคือ 
   4.1 ยื่นคําขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนโดยหุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจ
ให้ผู้อ่ืนไปดําเนินการแทนก็ได้ 
   4.2 ยื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนและเมื่อผ่านการตรวจและตอบรับว่า
คําขอจดทะเบียนถูกต้องแล้วให้ผู้ขอจดทะเบียนส่ังพิมพ์ (print out) เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกล่าวให้ผู้เป็นหุ้นส่วนลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของห้างหุ้นส่วนหลังจากน้ันก็นําไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือส่งทางไปรษณีย์ (คําขอ               
จดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตจะอยู่ในระบบ 2 เดือนนับแต่วันที่ย่ืนคําขอเข้ามาในระบบ) 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้วทั้งน้ีในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นน้ันจะถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ย่ืน      



คําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ย่ืนคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไว้เป็นหลักฐาน 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ -) 
กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอํานวยความสะดวกทางการค้า 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต 38/12 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
ตําบลตลาดเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดน้ัน) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร :  0 2547 5155)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4  
ถนนนนทบุรี อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่
อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ช้ัน 
14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพฯ 10700  
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13  
ถนนพระราม 6 (ส่ีแยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 (กรณีที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263))
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) 
ช้ัน 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้องสน.สุทธิสาร) 
(กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์) อาคารวรวิทย์ช้ัน G เลขที่ 222 
ถนนสุรวงศ์ แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 (กรณีที่ตัง้สํานักงาน
แห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (    โทรศัพท์ : 0 2348 3803-5 โทรสาร : 0 2348 3806)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ช้ัน 4 
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 (กรณีที่ตั้ง
สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924)) 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ช้ัน 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210 (กรณีที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (กรณียื่นคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th 
เป็นการย่ืนเพ่ือให้นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนก่อนเท่าน้ัน)) 
www.dbd.go.th/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการตลอด 24 
ช่ัวโมง 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินนํ้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช้ัน 4 ถนน
นนทบุรีอําเภอเมืองจังหวัดนนทบรุี 11000 (กรณีที่ตัง้สํานักงานแห่งใหญ่อยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร) /ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

สถานท่ีให้บรกิาร 
(หมายเหต:ุ (เฉพาะคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว)) 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัด (กรณีที่ตั้งสํานักงานแหง่ใหญ่อยู่ในเขต
จังหวัดนั้น)/ไปรษณีย์ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 1.5 ช่ัวโมง 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
(หมายเหต:ุ -) 

50 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ภูเก็ต 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียมณช่องการเงิน 
(หมายเหต:ุ -) 

5 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภูเก็ต 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมใบสําคญัการจดทะเบียน (กรณีเปล่ียนช่ือ) / หนังสือ
รับรอง / สําเนาเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

25 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภูเก็ต 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบสําคัญการจด
ทะเบียน (กรณีเปล่ียนช่ือ) / หนังสือรับรอง / สําเนาเอกสาร 
ให้ผู้ยื่นคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

10 นาท ี สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 
ภูเก็ต 

 

 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบหส. 1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

รายการจดทะเบียน (แบบหส.2) (เฉพาะหน้าท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

วัตถุประสงค์ (แบบว.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์ของห้างหุ้นส่วน) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบคํารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลการจองช่ือนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีเปล่ียนช่ือห้างหรือกรณีเปล่ียนช่ือภาษาอังกฤษในตรา 
ของห้างหุ้นส่วน / มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

แบบขอใช้ช่ือนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีเปล่ียนช่ือห้างโดยใช้ช่ือภาษาต่างประเทศอื่นนอกจากช่ือ 
ภาษาอังกฤษ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเตมิ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการตามท่ีจดทะเบยีนไว้เดิมมิได้ลงลายมือช่ือ
ในคําขอจดทะเบียนเน่ืองจากออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือ 
ถึงแก่กรรม / กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วน / เพิ่มทุน 
ทําให้หา้งหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาทโดยการโอนเงินลงหุ้น
ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน / กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพิ่มทุนโดยการโอนเงิน 
ลงหุ้นระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วน) 

- 

8) 
 

ใบมรณบตัร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หลักฐานการเป็นผู้จดัการมรดก 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สํานักงานศาลยุติธรรม 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้เฉพาะกรณีหุ้นส่วนผู้จัดการถึงแก่กรรม) 

10) 
 

แผนท่ีแสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สําคัญบริเวณใกล้เคียง
โดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ( ใช้กรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมที่ตัง้สํานักงานแหง่ใหญ่) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานท่ีท่ีตั้งสํานักงาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน 
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเตมิทีต่ัง้สํานักงานแห่งใหญ)่

- 

12) 
 

เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการใช้ท่ีตั้งสํานกังาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมทีต่ั้งสํานักงานแห่งใหญ่)

- 

13) 
 

หลักฐานการรับชําระเงินลงหุ้นท่ีห้างหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้ในกรณีจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ /  
เพิ่มทุนโดยนําเงนิมาลงหุ้น) 

- 

14) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงว่าห้างหุ้นส่วน
ได้รับชําระเงินลงหุ้นแล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนทําใหม้ีทุนเกิน
กว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินลงหุ้นด้วยเงิน ) 

- 

15) 
 

เอกสารหลกัฐานท่ีธนาคารออกให้เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะทางการเงิน
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลจดทะเบียนเพ่ิมทุน ) 

- 

16) 
 

หนังสือช้ีแจงยืนยันการรับชําระค่าลงหุ้นด้วยทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําใหห้้างหุน้ส่วนมีทุนจดทะเบียน 
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน) 

- 

17) 
 

หลักฐานซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําใหห้้างหุน้ส่วนมีทุนจดทะเบียน 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภท
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 

18) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดและมลูค่าทรัพย์สินท่ีนํามาลงทุน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําใหห้้างหุน้ส่วนมีทุนจดทะเบียน 
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอ่ืฎนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 

- 

19) 
 

สัญญาให้ใช้ทรพัย์สิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช้กรณีจดทะเบียนเพ่ิมทุนทําใหห้้างหุน้ส่วนมีทุนจดทะเบียน 
เกินกว่า 5 ล้านบาทโดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซ่ึงผู้เป็นหุ้นส่วน 
นํามาใหห้้างหุ้นส่วนใช้แทนการลงหุ้น) 

- 

20) 
 

แบบสสช. 1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีเปล่ียนวัตถุประสงค์และกรอกเฉพาะข้อ 1. และข้อ 6.) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

21) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ(ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

22) 
 

หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีส่งคําขอจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่นายทะเบียน
ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทางไปรษณีย์) 

- 

23) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหมทุ่กคนและของ
หุ้นส่วนผู้จัดการที่ลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียน *** กรณีห้างหุ้นส่วน
แก้ไขเพิ่มเติมวตัถุที่ประสงค์เพ่ือให้ประกอบกิจการตัวแทนจําหน่ายสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล  / กรณีห้างหุ้นส่วนที่มีวตัถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วขอแก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการหรือที่ตัง้สํานักงานแห่งใหญ่ให้แสดงบตัรประจําตัวของ 
ผู้ขอจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนและผู้รับมอบอํานาจ (ถ้าม)ี***) 

กรมการปกครอง 

24) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมอืช่ือ (ถ้าม)ี 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมช่ือ      

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 400 บาท 

2) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

3) จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมท่ีตั้งสํานักงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

4) การจดทะเบียนเพ่ิมทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกจํานวนเงินทุน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่เพ่ิมข้ึนรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 
(หมายเหต:ุ (เศษของ 100,000 บาทให้คดิเป็น 100,000 บาท ***ทั้งน้ี
รวมกันไมใ่ห้เกิน 5,000 บาท***)) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

5) หุ้นส่วนเข้าใหม่คนละ 
(หมายเหต:ุ (ให้เรียกเก็บตามจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นรวมกันไม่ว่าจะก่ีคน 
ก็ตามในอัตรา 100,000 ละ 100 บาทเพ่ิมเตมิจาก 300 บาท 
***เศษของ 100,000 ใหคิ้ดเป็น 100,000***)) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 
 

6) หุ้นส่วนออกคนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 

7) ลดทุนคนละ  
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 

8) เปลี่ยนจําพวกผู้เป็นหุ้นส่วนคนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 

9) เปลี่ยนสิ่งนํามาลงหุ้นคนละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
 

10) แก้ไขเพ่ิมเติมหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

11) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

12) แก้ไขเพ่ิมเติมรายการอ่ืนๆท่ีเห็นสมควรให้ประชาชนทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

13) จดทะเบียนเรื่องอื่นๆเรื่องละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
 

14) หนังสือรับรอง       ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 

15) ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน     ฉบับละ 
(หมายเหต:ุ (ออกให้กรณีเปล่ียนช่ือห้างหุ้นส่วน)) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
 



ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
16) รับรองเอกสารคําขอจดทะเบียน     หน้าละ 

(หมายเหต:ุ -) 
ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

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

(หมายเหต:ุ -) 
3) เว็บไซต์  : http://www.moc.go.th/phuket 

(หมายเหต:ุ -) 
4) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม์
1) ตัวอย่างและคู่มือการกรอกแบบฟอร์ม 

(หมายเหต:ุ -) 
2) แบบว. 1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 
3) แบบว. 2 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 

(หมายเหต:ุ -) 
4) แบบว. 3 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 
5) แบบว. 4 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 

(หมายเหต:ุ -) 
6) แบบว. 5 รายละเอียดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจสํานักงานปฏิบัตกิารภูมิภาค 

(หมายเหต:ุ -) 

หมายเหตุ 
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควรการพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้
โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เก่ียวข้องยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น                 
ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัดผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแล้วแต่กรณีและให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้นาย
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯข้อ 11) 
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเพิ่มจาก 1.5 ช่ัวโมงเป็น 37 วันเน่ืองจากจะต้องปฏิบัติ               
ตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งน้ีการนับระยะเวลาเร่ิมนับเมื่อได้รับเอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ครบถ้วน 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558 


