ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
คาแนะนาการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
และห้างหุ้นส่วนจากัด
จะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้อย่างไร
1.การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงที่จะทาการค้าร่วมกัน โดย
มุ่งหวังที่จะแบ่งผลกาไรจากการดาเนินกิจการค้านั้น
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ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
หุ้นส่วนตกลงกัน

จองชื่อ

จัดทาดวงตรา
จัดเตรียมคาขอ

ยื่นขอจดทะเบียน
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การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทาความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องสาคัญ ๆ
ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทาความตกลงกันในเรื่องสาคัญ
ๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน
1. จานวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนามาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน สามารถลงทุนด้วย
เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจากัดความรับผิดจะลงทุนด้วย แรงงานไม่ได้) แต่การลงทุนด้วย
ทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจานวนเงินและกาหนด ระยะเวลาชาระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะนา
มาลงทุน ซึ่งควรชาระให้ครบก่อนการจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
2. กาหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกว่า
“วัตถุที่ประสงค์” ในปัจจุบันส่วนมากจะกาหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพื่อความคล่องตัวในการเพิ่ม
หรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม หรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์
แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้เป็นหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไม่เป็นผลดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัด และให้อานาจกว้างขวางมากเกินไป
*ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุที่ประสงค์*
3. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอานาจกระทาการแทนห้างหุ้นส่วนจากัด ซึ่งต้อง
แต่งตั้งจากหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดเท่านั้น)
4. การแบ่งส่วนผลกาไรและขาดทุน
5. เรื่องอื่น ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม สถานที่ที่จะใช้ เป็นที่ตั้ง
สานักงานแห่งใหญ่ ข้อจากัดในการใช้อานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ชาระบัญชี เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
ในปัจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัท
จากัด และบริษัทมหาชนจากัดเป็นจานวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อ ที่คล้ายหรือซ้ากัน
ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจอง ว่า ชือ่ ดังกล่าวต้องไม่เหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบ
สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2561 ข้อ 38 (1) – (11)
ด้วยตนเองและนาใบแจ้งผลการจองชื่อไป ประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป
*ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
ขั้นตอนที่ 3 จัดทาคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
เมื่อได้จองชื่อแล้ว
1.ให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องจัดทาดวงตราสาคัญของห้างหุ้นส่วน
2.กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์) ในแบบพิมพ์คาขอ
จดทะเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในแบบพิมพ์คาขอจดทะเบียน
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ขั้นตอนที่ 4 การยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทาได้ 2 วิธี คือ
1.ยื่นคาขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอ
จดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอานาจให้ผู้อื่นไปดาเนินการแทนก็ได้
2.ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
ข้อมูลที่ใช้
1.ชื่อของห้างหุ้นส่วน
2.วัตถุประสงค์ของห้าง
3.ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา
4.ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ อาชีพ ยี่ห้อและสิ่งที่นามาลงหุ้น
5.ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ทุกคน
6.ข้อจากัดอานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี)
7.ดวงตราสาคัญของห้าง *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
8.รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี)
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.คาขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1)
2.แบบคารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
3.รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) ห้างหุ้นส่วนจากัดใช้ 3 หน้า/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะ
หน้า 1 และ หน้า 3
4.วัตถุประสงค์ (แบบ ว.)
5.แบบ สสช. 1
6.ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
7.แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
8.สาเนาหลักฐานการรับชาระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน
9.กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้
ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละ
รายประกอบคาขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจานวนเงินที่สอดคล้องกับจานวนเงินที่นามาลงหุ้น
ของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย
10. สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
11.สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์เรื่องผู้รับรองลายมือชื่อ*
12.หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจให้
บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
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สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความ
ถูกต้อง ยกเว้นสาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของ
บัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
กรณีการยื่นคาขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดทาคาขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download
จาก www.dbd.go.th
อัตราค่าธรรมเนียม
1.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
2.หนังสือรับรอง รายการละ
3.ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ
4.รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน หน้าละ

1,000
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
87 แห่ ง โดยตั้ ง อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 7 แห่ ง ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (สนามบิ น น้ า)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน
และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม
ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ
สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้น ส่ วนที่มีสานั กงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) ห้างหุ้นส่วนที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สนามบินน้า)
2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

