
คู่มือส าหรับประชาชน : การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ขั้นตอนหลักในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาความ

ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรทําความตกลงกันในเรื่องสําคัญๆ ดังต่อไปนี้ ไว้ก่อน
ให้ชัดเจน 

1. จํานวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะนํามาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน หรือ
แรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจํากัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้) แต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็น
จํานวนเงินและกําหนดระยะเวลาชําระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะนํามาลงทุน ซึ่งควรชําระให้ครบก่อนการจดทะเบียน 
จัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

2. กําหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกว่า “วัตถุที่ประสงค์” ใน
ปัจจุบันส่วนมากจะกําหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพ่ือความคล่องตัวในการเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่
ต้องเสียเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมหรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้เป็นหลาย ๆ 
กิจการนั้น อาจไม่เป็นผลดีเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัด และ
ให้อํานาจกว้างขวางมากเกินไป 

3. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอํานาจกระทําการแทนห้างหุ้นส่วนจํากัด ซึ่งต้องแต่งตั้งจาก
หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดเท่านั้น) 

4. การแบ่งส่วนผลกําไรและขาดทุน 
5. เรื่องอ่ืน ๆ เช่น หลักเกณฑ็และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งสํานักงานแห่ง

ใหญ่ ข้อจํากัดในการใช้อํานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ชําระบัญชีเป็นต้น 
หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. ข้อมูลที่ใช้ 

1.1 ชื่อของห้างหุ้นส่วน 
1.2 วัตถุประสงค์ของห้าง 
1.3 ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา 
1.4 ชื่อ ที่อยู่อายุสัญชาติและสิ่งที่นํามาลงหุ้น 
1.5 ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด) กรณเีป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผู้เป็น 

หุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน 
1.6 ข้อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) 
1.7 ตราสําคัญของห้าง 
1.8 รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี) 

2. การยื่นขอจดทะเบียนทําได้ 2 วิธี คือ 
2.1 นําเอกสารไปยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่ 

รับผิดชอบรายการเอกสารหลักฐานประกอบ และแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก เป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.1 ขอตรวจสอบและจองชื่อบริษัทจํากัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยดําเนินการสมัครสมาชิก ผ่านเว็บไชต์กรม 
http://eregist.dbd.go.th/Member/faces/member/login.jsp เพ่ือเข้าสู่ระบบและดําเนินการจองชื่อซึ่งในขั้นตอนนี้   

http://eregist.dbd.go.th/Member/faces/member/login.jsp


นายทะเบียนใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 20 นาที และผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print out) ใบแจ้งผลการจองชื่อจาก
ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที่ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื่อ และแนบไปกับคําขอจด
ทะเบียน 

2.1.2 กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มคําขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้
ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อในคําขอ 

2.1.3 นําไปยื่นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีท้ังหมด 87 แห่งทั่วประเทศ 
2.1.4 เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอแล้วเห็นว่า คําขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนชําระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ 
2.1.5 นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนพร้อมออกใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นหลักฐาน รวมทั้งหนังสือ

รับรอง (ถ้าขอ) 
2.2 จดทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-registration) ซึ่งจะต้องดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพ่ือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) โดยกรอกคําขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username&Password)      
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.dbd.go.th สําหรับใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 
และลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ยืนยันตัวตนเพ่ือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) ด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้
บุคคลอ่ืนมายื่นเอกสารยืนยันตัวตนต่อนายทะเบียนแทน นอกจากนี้ยังสามารถยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ 
TOT CAT หรือ Thai Digital ID โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน 

กรณีผู้ใช้บริการมาแสดงตัวด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็ น
ชาวต่างชาติ กรณีมอบอํานาจ ให้ส่งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการ
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอํานาจแสดงบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
อํานาจในแบบ คําขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username&Password) และปิดอากรแสตมป/์ชําระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 

(2) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน  
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทําการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพ่ือยืนยันการเปิด
ใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 

2.2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบ e-Registrat ion (l ink web 
 https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtm ) ดังนี้ 

(1) จัดทํารายการคําขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นคําขอ 
(2) เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าคําขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วน และ

ถูกต้อง จะแจ้งกลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามคําขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Username&Password และ 
OTP) และชําระค่าธรรมเนียม โดยผู้ขอจดทะเบียนจะสามารถพิมพ์ใบชําระเงินจากระบบดังกล่าว และสามารถนําไปชําระ
ค่าธรรมเนียม ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Internet Banking) ทั้งนี้ การชําระเงินดังกล่าว สามารถชําระเงินได้ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

(3) เมื่อได้รับแจ้งการชําระค่าธรรมเนียมแล้ว นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียน ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และจัดส่งเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินชําระค่าธรรมเนียม  
การจดทะเบียน ใบสําคัญการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่
อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ 

http://www.dbd.go.th/
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtm


หมายเหตุ : 
1. การยื่นคําขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) สามารถระบุชื่อ   

นิติบุคคลที่ประสงค์ได้พร้อมกับการยื่นคําขอเป็นขั้นตอนเดียวกัน 
2. ระยะเวลาการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์รวม 85 นาที เช่นเดียวกับการยื่นจดทะเบียนด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ ไม่นับรวมระยะเวลาการจัดทํารายการคําขอจดทะเบียนนิติบุคคล การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการชําระ
ค่าธรรมเนียมของผู้ประกอบการ 
 
 

ช่องทางการให้บริการ 
 
 

สถานที่ให้บริการ 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ํา) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ชั้น 4 ถนนนนทบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155  
(กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1,67,69 โทรสาร : 0 2446 8191  
(กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที ่78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41,45 โทรสาร : 0 2618 3343-4 
(กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก (ซี 2) 
ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร) 
โทรศัพท์ : 0 2276 7253,55,56,59,66 โทรสาร : 0 2276 7263)  
(กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี่พระยา) อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ 
ชั้น GB เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โทรศัพท ์: 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3   
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 



สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) อาคาร
ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที ่735-735/1-8 
ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ : 0 2108 6076 โทรสาร : 0 2108 6076 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท ์: 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
(กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
 

สถานที่ให้บริการ 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง (แม่สอด เมืองพัทยา 
หัวหิน เกาะสมุย) (กรณีท่ีตั้งสํานักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)  
จดทะเบียนออนไลน์/ให้คําปรึกษาแนะนํา 
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4 โทรสาร : 02 547 4459  
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียนออนไลน์ 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ 
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/ho
me.xhtml   
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 85 นาท ี
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล  
 

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) การพิจารณา 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับชําระค่าธรรมเนียม / 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / 
จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/ หนังสือรับรอง / สําเนา
เอกสาร  
 
 

25 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml


ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบใบสําคัญการจด
ทะเบียน/ หนังสือรับรอง / สําเนาเอกสาร ให้ผู้ยื่นคําขอ   

10 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

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

1) 
 

แบบ หส.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

แบบ หส.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะหน้า 1 และ 3) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

แบบ ว รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4) 
 

แบบค ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

6) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอ่ืน นอกจากชื่อภาษาอังกฤษ) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

7) 
 

แบบ สสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

8) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่ส าคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ที่ตั้งส านักงาน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
 

- 

10) 
 

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งส านักงาน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1432810404/form_hs1.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1432810954/form_hs2.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1432811027/form_v.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1432810544/form_hs_certify.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1433523253/reserve_eng.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/918317B57931B6B7A7D29490FE5EC9F9/1432812178/form_ssch1.pdf


ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 
หลักฐานการรับช าระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

12) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทาง
การเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชาติไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ) 
 

- 

13) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะทาง
การเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
 

- 

14) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าหุ้นส่วน
ผู้จัดการได้รับช าระเงินลงหุ้นตามจ านวนที่ช าระไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ลา้นบาท โดย
ชําระเงินลงหุ้นด้วยเงิน ) 
 

- 

15) 
 

เอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่าห้าง
หุ้นส่วนได้รับเงินลงหุ้นที่หุ้นส่วนผู้จัดการเก็บรวบรวมรักษาไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยเงิน และนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว โดยให้
จัดส่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน ) 
 
 

- 

16) 
 

หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินให้แก่ห้างหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 
 
 

- 

17) 
 

หนังสือยืนยันว่าจะให้ห้างหุ้นส่วนใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนนํามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้
แทนการลงหุ้น) 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
18) 

 
หลักฐานซึ่งแสดงว่าห้างหุ้นส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่         
นายทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน ) 
 

- 

19) 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดและมูลค่าทรัพย์สินที่น ามาลงทุน 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นาย
ทะเบียนมีคําสั่งรับจดทะเบียน) 
 

- 

20) 
 

สัญญาให้ใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยชําระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนนํามาให้ห้างหุ้นส่วนใช้
แทนการลงหุ้น โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมี
คําสั่งรับจดทะเบียน) 
 

- 

21) 
 

หนังสือมอบอ านาจ (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นคําขอจดทะเบียนด้วย
ตนเอง และผู้เป็นหุ้นส่วนต้องยื่นสําเนาบัตรประจําตัวทุกคน) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

22) 
 

หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

  
 ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท 
  

2) หนังสือรับรองฉบับละ 
  

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
  

3) ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนฉบับละ 
 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
  

4) รับรองเอกสารค าขอจดทะเบียนหน้าละ 
  

 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
  

 

http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_hs_powner.pdf


ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) 

 

โทรศัพท์ : Call Center 1570  

2) 
 

เว็บไซต์ : www.dbd.go.th    

3) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด 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  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (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) ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

  

2) แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบพาณิชยกรรม 
 

3) แบบ ว.2 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 
  

4) แบบ ว.3 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
  

5) แบบ ว.4 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบเกษตรกรรม 
  

6) แบบ ว.5 รายละเอียดวัตถุท่ีประสงค์ประกอบธุรกิจสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค 
  

 

หมายเหตุ :  
กรณีการยื่นคําขอจดทะเบียนที่สํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

1. ขั้นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์    
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้องดําเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกล่าว       
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ้งคําขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคําขอหรือผู้ได้รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว 

2. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วย
เครื่องพิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 

http://www.dbd.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/sample_hs1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_v1.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_v2.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_v3.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_v4.pdf
http://www.dbd.go.th/download/downloads/02_hs/form_v5.pdf


3. การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียน ต้องดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
3.1.2 พนักงานฝ่ายปกครอง ตํารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจําอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิลําเนาอยู่ สามัญ

สมาชิกหรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือบุคคลที่กําหนด
ไว้ตามประกาศสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เรื่อง กําหนดบุคคลที่ผู้ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด       
จะลงลายมือชื่อต่อหน้าได้ พ.ศ. 2558 

3.2 การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าสํานักงานสังกัดกระทรวง 
พาณิชย์ซึ่งรับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทําการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 

3.2.2 บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
3.2.3 บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง  

4. ผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งประสงค์จะขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไม่ว่าจะมี 
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใดสามารถยื่นคําขอจดทะเบียน ณ หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุก
จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง ยกเว้น การขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมี
กฎหมายพิเศษควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน 
ณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

4.1 ห้างหุ้นส่วนที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
(สนามบินน้ํา) 

4.2 ห้างหุ้นส่วนที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่ง 
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

5. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาคําขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับคําขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่น
เป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัด 
ผู้อํานวยการส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงาน
ตามแบบรายงานที่กําหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

6. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการเพ่ิมจาก 1.25 ชั่วโมงเป็น 37 วัน
เนื่องจากจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับ
เอกสารหรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องครบถ้วน 

 
 

 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 10/10/2561 

http://www.info.go.th/

