ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

การจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนทำบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภำพ

ห้ำงหุ้นส่วนต้องมีหุ้นส่วน
ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ภำยใน 14 วัน
แจ้งต่อนายทะเบียน
1. โฆษณำในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่ำงน้อย 1 ครำว
2. มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังเจ้ำหนี้

1. หุ้นส่วนผู้จัดกำรมีหนังสือ
แจ้งนำยทะเบียน
2. สำเนำบันทึกข้อตกลง
ยินยอมให้แปรสภำพ

เมื่อพ้นกำหนด 30 วันไม่มีผู้ใดคัดค้ำน/ได้ชำระหนี้/ให้ประกันหนี้
ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนประชุมร่วมกัน
ภำยใน 14 วัน
หุ้นส่วนผู้จัดกำรส่งมอบกิจกำรให้
คณะกรรมกำร
ผู้เป็นหุ้นส่วนชำระเงินค่ำหุ้น
ภำยใน 14 วัน

ภำยใน 30 วัน

จัดทำคำขอและเอกสำรประกอบ/
ยื่นคำขอจดทะเบียน

ชำระค่ำธรรมเนียม

รับใบสำคัญ/
หนังสือรับรอง
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จะจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัดได้อย่างไร
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่สามคนขึ้นไป
2. ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องร่วมกันทาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพเป็นบริษัทจากัด
3. หุ้นส่วนผู้จัดการห้างต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน
สิบสี่วัน นับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอม โดยแนบสาเนาบันทึกข้อตกลงยินยอมให้แปรสภาพ
เป็นบริษัทจากัดด้วย
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอมต่อนายทะเบียนที่สานัก ข้อมูลธุรกิจ หรือ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง หรือ
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขตแห่งใดแห่งหนึ่ง สาหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจากัดที่มี
สานักงานแห่งใหญ่ตั้ง อยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ส่งหนังสือแจ้งความยินยอม ต่อนายทะเบียนได้ที่ส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนนั้นมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
4. ห้างหุ้นส่วนต้องประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราวและมีหนังสือบอก
กล่าวไปยังเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพเป็นบริษัทจากัด
5. เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือ วันที่บอกกล่าวแล้วทั้งนี้นับแต่
วันที่ดาเนินการหลังสุด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน หุ้นส่วนผู้จัดการต้องจัดให้มีการประชุมผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เพื่อให้
ความยินยอมและดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1 จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท (ถ้ามี)
5.2 ก าหนดทุ น เรือ นหุ้นของบริษัท ซึ่ง ต้องเท่ ากั บ ส่วนลงหุ้นของผู้เป็ นหุ้ นส่วนทุ ก คนในห้าง
หุ้นส่วน และกาหนดจานวนหุ้นของบริษัทที่จะตกได้แก่หุ้นส่วนแต่ละคน
5.3 กาหนดจานวนเงินที่ได้ใช้แล้วในแต่ละหุ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
5.4 กาหนดจานวนหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งกาหนดสภาพและบุริมสิทธิของหุ้นซึ่งจะ
ออกและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
5.5 แต่งตั้งกรรมการและกาหนดอานาจของกรรมการ
5.6 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
5.7 ดาเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จาเป็นในการแปรสภาพ
6. หุ้นส่วนผู้จัดการเดิมต้องส่ง มอบกิจ การ ทรัพย์สิน บัญ ชี เอกสารและหลัก ฐานต่างๆ ของห้าง
หุ้นส่วนให้แก่กรรมการบริษัทภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ผเู้ ป็นหุ้นส่วนได้ให้ความยินยอมและดาเนินการในเรื่อง
ต่างๆ ตาม 5. เสร็จสิ้นแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้เป็นหุ้นส่วนยังไม่ได้ชาระเงินค่าหุ้น หรือชาระเงินค่าหุ้นไม่ครบร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่า
หุ้น หรือยัง ไม่ ได้โอนกรรมสิท ธิ์ท รัพ ย์สิน หรือท าเอกสารหลัก ฐานการใช้สิท ธิต่างๆ ให้แก่ คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทต้องมีหนังสือแจ้งให้ผเู้ ป็นหุ้นส่วนชาระเงินค่าหุ้น โอนกรรมสิทธิ์ หรือทาเอกสารหลักฐาน
การใช้สิทธิต่างๆ แล้วแต่กรณี ให้แก่คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
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8. คณะกรรมการต้องยื่นคาขอจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจากัดต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ได้ดาเนินการตาม (7) ครบถ้วนแล้ว
เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนเดิมหมด
สภาพการเป็นห้างหุ้นส่วน และห้างหุ้นส่วนที่ จะแปรสภาพเป็นบริษัท จ ากั ด จะต้องไม่ มี ชื่อบริษัท วัตถุที่
ประสงค์ทุนจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นและส่วนลงหุ้นของแต่ละคน แตกต่างไปจากที่ห้างหุ้นส่วนได้จดทะเบียนไว้
เดิม
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด
1. ชื่อของบริษัท
2. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัททีจ่ ะประกอบกิจการค้า
4. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
5. จานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชาระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ
7. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ สัญชาติ และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. รายชื่อหรือจานวนกรรมการทีม่ ีอานาจลงชื่อแทนบริษัท (อานาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกาหนดอานาจกรรมการ*
9. ชื่อ เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
10. ตราสาคัญ *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด
1. แบบ บอจ.1
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. แบบ บอจ.2 (ใช้เฉพาะหน้า 1 แต่ไม่ต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ ริม่ ก่อการ) ผนึกอากร 200 บาท
4. แบบ บอจ. 3 (ใช้ทั้ง 2 หน้า)
5. แบบ ว.
6. แบบ ก.
7. แบบ บอจ.5
8. แบบ สสช.1 จานวน 1 ฉบับ
9. สาเนารายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนในการประชุมให้ความยินยอมและดาเนินการแปรสภาพพร้อมลายมือชื่อ
10. สาเนารายงานการประชุมของผูเ้ ป็นหุ้นส่วนในการให้ความยินยอมและดาเนินการแปรสภาพ
11. สาเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี)
12. สาเนาหลักฐานการรับชาระค่าหุ้น-โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน-เอกสารหลักฐานการให้ใช้สิทธิ์ต่างๆ
(ถ้ามี)
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13. หนังสือพิมพ์ทลี่ งพิมพ์โฆษณาบอกกล่าวการแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจากัด (ใช้เฉพาะ
หน้าที่มีชื่อหนังสือพิมพ์และวันที่ออกหนังสือพิมพ์)
14. สาเนาหนังสือบอกกล่าวเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
15. สาเนาหนังสือยืนยันว่าห้างหุ้นส่วนไม่มีเจ้าหนีห้ รือเจ้าหนี้ไม่คัดค้าน ซึ่งลงลายมือชื่อโดย
กรรมการตามอานาจที่ขอจดทะเบียน
16. สาเนาหนังสือคัดค้านของเจ้าหนี้ (ถ้ามี)
17. สาเนาหลักฐานการชาระหนี-้ ให้ประกันหนี้เจ้าหนี้ (ถ้ามี)
18. หนังสือยืนยันการรับมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสารและหลักฐานต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนที่
แปรสภาพซึ่งลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอานาจที่ขอจดทะเบียน
19. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานทีส่ าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
20. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการทุกคน
21. สาเนาหลักฐานการเป็นผูร้ ับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
22. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

แบบพิมพ์คาขอจดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ทุกแห่งหรือ Download ได้จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือห้างหุน้ ส่วนจากัดเป็นบริษัทจากัด
ทุกจานวนเงินไม่เกิน 100,000 บาทแห่งจานวนทุนทีก่ าหนดไว้
500 บาท
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท
ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ากว่า
5,000 บาท
และ ไม่ให้เกิน
250,000 บาท
2. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
100 บาท
3. หนังสือรับรอง
ฉบับละ
200 บาท
4. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน
หน้าละ
50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1. สานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทัง้ 6 เขต
*ดูรายละเอียด*
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2. สานักงานแห่งใหญ่ตงั้ อยูจ่ ังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนได้ทสี่ านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทีห่ ้าง
หุ้นส่วนมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th
(*ดูคาแนะนาการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*)

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
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