คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนควบห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล (N)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การควบห้างหุ้นส่วนคือการที่ห้างหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 ห้างขึ้นไปมารวมกันเป็นห้างเพียงห้างเดียว เพื่อลดการแข่งขันทาง
การค้า ขยายกิจการค้า ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นใหม่อันเกิดจากการควบจะใช้ชื่อห้างหุ้นส่วน
เดิมที่ควบเข้ากัน หรือจะตั้งชื่อใหม่ก็ได้เมื่อควบเข้ากันแล้วจะมีผลทาให้ห้างหุ้นส่วนเดิมแต่ละห้างสิ้นสภาพไป เกิดห้างหุ้นส่วน
ใหม่ขึ้นมาแทน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดที่ห้างเดิมมีอยู่ ห้างหุ้นส่วนใหม่ก็ต้องรับโอนมาทั้งหมด ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างเดิม
ที่ควบเข้ากันก็จะเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างใหม่ ทุนของห้างเดิมก็รวมกันเป็นทุนของห้างหุ้นส่วนใหม่
ขั้นตอนการจดทะเบียนควบห้างหุ้นส่วนจากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนแต่ละห้างที่จะควบเข้ากันต้องได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
2. เมื่ อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย นจะควบเข้ า กั น แล้ ว แต่ ล ะห้ า งหุ้ น ส่ ว นต้ อ งด าเนิ น การลงโฆษณาการควบห้ า งใน
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นั้นอย่างน้อยสองครั้ง
3. แต่ละห้างหุ้นส่วนต้องส่งคาบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์แจ้งการควบห้างหุ้นส่วนให้เจ้าหนี้ของห้าง
หุ้นส่วนทราบ เพื่อคัดค้านการควบห้างหุ้นส่วนภายในสามเดือนนับแต่วันบอกกล่าว
4. เมื่อห้างได้ควบเข้ากันแล้ว จะต้องนาไปจดทะเบียนควบกันเป็นห้างหุ้นส่วนใหม่
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคาขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้ วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า
2. การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ลงชื่อในคาขอจดทะเบียน ซึ่งกระทาได้ตามวิธี ดังนี้
2.1 การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้อ งลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้
(1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ
(2) พนักงานฝ่ายปกครอง ตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจาอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลาเนาอยู่ สามัญ
สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ผู้ทาบัญชีที่เป็น
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีที่ได้ดาเนินการขึ้นทะเบียนกับกรม หัวหน้าสานักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของ
สานักงานบัญชีคุณภาพที่ได้ดาเนินการแจ้งรายชื่อไว้กับกรม และผู้รับใบอนุญาตทาการเป็นผู้บังคับหลักประกัน
2.2 การลงลายมือชื่อในคาขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสานักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งรับผิดชอบการดาเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ
(2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(3) บุคคลที่ ควรเชื่อถื อ ได้ส องคนมาลงลายมื อชื่ อรั บรองต่อ หน้ านายทะเบี ยนว่ า เป็ นลายมื อชื่ อผู้ นั้ น จริ ง
3. การยื่นขอจดทะเบียนทาได้ 2 วิธี คือ
3.1 ช่องทาง walk-in สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
(1) จองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print out) ใบแจ้งผลการ
จองชื่อจากระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที่ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื่อ และแนบ
ไปกับคาขอจดทะเบียน

(2) กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มคาขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้ผู้เกี่ยวข้อง
ลงลายมือชื่อในคาขอ
(3) นาไปยื่นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งหมด 87 แห่งทั่วประเทศ
(4) เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาคาขอแล้วเห็นว่า คาขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง
ให้ผู้ขอจดทะเบียนชาระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ
(5) นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรองและใบสาคัญเป็นหลักฐาน
3.2 ช่องทาง e-Registration แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
3.2.1 ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดาเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) เพื่อรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password)
ผ่านทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th) เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(2) ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้
บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนต่อหน้านายทะเบียน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT
CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน
*กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
*กรณีมอบอานาจ ให้ส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอานาจในแบบ
คาขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username &amp; Password) และปิดอากรแสตมป์/ชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท
(3) เปิ ดใช้ งาน (Activation)หลั งจากยื นยั นตั วตนแล้ ว นายทะเบี ยนจะแจ้ งรหั สยื นยั นการเปิ ดใช้ งาน
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทาการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพื่อยืนยันการ
เปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต)
3.2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) จัดทารายการคาขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นคาขอ ทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th)
(2) ลงนามคาขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบคาขอจดทะเบียนแล้ว
จะแจ้งกลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามคาขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(3) ชาระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ที่กรมเปิดให้บริการ ได้แก่ บัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร
เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ทั้งนี้ การชาระเงินดังกล่าว สามารถชาระเงินได้
ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย
(4) รับเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบสาคัญการจดทะเบียน ใน
รูปแบบเอกสารกระดาษ ซึงจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ และใบเสร็จ
รับเงินชาระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเหตุ : ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าว
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้งคาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ
จะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชั้น 4
ถนนนนทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร : 0 2618 3343-4
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก
(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
(เยื้องสน.สุทธิสาร) (โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66
โทรสาร : 0 2276 7263
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี่พระยา) อาคารอามีโก้ทาวเวอร์
ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) อาคาร
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2108 6076 โทรสาร : 0 2108 6076
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)
กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
จดทะเบียนออนไลน์/ให้คาปรึกษาแนะนา/สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจด
ทะเบียนออนไลน์
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4 โทรสาร : 02 547 4459
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/
home.xhtm /เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 85 นาที
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล

ระยะเวลำ
50 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
กองทะเบียนธุรกิจ

2)

กำรพิจำรณำ
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับชาระค่าธรรมเนียม /
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / จัดเตรียมใบสาคัญการจด
ทะเบียน (กรณีเปลี่ยนชื่อ) / หนังสือรับรอง / สาเนาเอกสาร

25 นาที

กองทะเบียนธุรกิจ

3)

กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบสาคัญการจด
ทะเบียน (กรณีเปลี่ยนชื่อ) / หนังสือรับรอง / สาเนาเอกสาร
ให้ผู้ยื่นคาขอ

10 นาที

กองทะเบียนธุรกิจ

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) คำขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กองทะเบียนธุรกิจ

2)

รำยกำรจดทะเบียน (แบบ หส.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลใช้เฉพาะหน้า 1 และหน้า 3 /
ห้างหุ้นส่วนจากัดใช้ทั้ง 3 หน้า

กองทะเบียนธุรกิจ

3)

แบบ ว รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดทุกข้อ (่ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวัตถุประสงค์สาเร็จรูป (ว.1-ว.5) ได้ ที่หัวข้อ "แบบฟอร์ม
ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก" ด้านล่าง) )

กองทะเบียนธุรกิจ

4)

แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

กองทะเบียนธุรกิจ

5)

ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้กรณีตั้งชื่อห้างขึ้นใหม่ / มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง)

6)

แผนที่แสดงทีต่ ั้งสำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่สำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ใช้กรณีที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่มิใช่ที่ตั้งเดิมของห้างที่
ควบเข้ากัน )

7)

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ใช้กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอื่น นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ

กองทะเบียนธุรกิจ

8)

แบบ สสช.1
ฉบับจริง 1 ฉบับ

กองทะเบียนธุรกิจ

9)

บัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ใช้เฉพาะกรณี
ไม่ได้มายื่นคาขอด้วยตนเอง

กรมการปกครอง

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและ
ธุรกิจพิเศษ
-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
10) หลักฐำนกำรเป็นผูร้ ับรองลำยมือชื่อ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง
11)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

หนังสือมอบอำนำจ (ผนึกหรือชำระค่ำอำกรแสตมป์ 10 บำท)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
หมำยเหตุ กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้ยื่นคาขอด้วยตนเอง

กองทะเบียนธุรกิจ

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) กำรจดทะเบียนควบห้ำงหุ้นส่วน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

2)

หนังสือรับรอง ฉบับละ
(1 ฉบับ 5 รายการ รายการละ 40 บาท)

ค่ำธรรมเนียม 200 บาท

3)

รับรองเอกสำรคำขอจดทะเบียน หน้ำละ

ค่ำธรรมเนียม 50 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

2)

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th

3)

ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 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
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ
1) แบบ ว.1

ชื่อแบบฟอร์ม

2)

แบบ ว.2

3)

แบบ ว.3

4)

แบบ ว.4

5)

แบบ ว.5

6)

ตัวอย่างการกรอกคาขอจดทะเบียนควบบริษัทจากัด

หมำยเหตุ
1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคาขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคาขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ยื่นเป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด
ผู้อานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาต
รายงานตามแบบรายงานที่กาหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11)
2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้ นตอนและระยะเวลาดาเนินการเพิ่มจาก 85 นาที เป็น 37 วันเนื่องจาก
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศนู ย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/02/2563

