การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวนจำกัด
จะจัดตั้งหางหุนสวนจดทะเบียนไดอยางไร
การจั ดตั ้ ง ห า งหุ  น ส ว นนั ้ น เกิ ดจากการที่ บ ุ ค คลตั้ ง แต 2 คนขึ ้ น ไป ตกลงที่จ ะทำการค าร ว มกั น
โดยมุงหวังที่จะแบงผลกำไรจากการดำเนินกิจการคานั้น

ขั้นตอน

การจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวน

01
02
03
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การจัดตั้งหางหุนสวนแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทำความตกลงระหวางผูเปนหุนสวนในเรื่องสำคัญ ๆ
หางหุนสวนเปนรูปแบบการประกอบกิจการคาที่มีคนหลายคนเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อป องกัน
ปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางประกอบการคา ผูเปนหุนสวนทุกคนจึงควรทำความตกลงกันใน
เรื่องสำคัญ ๆ ดังตอไปนี้ไวกอนใหชัดเจน
1. ตรวจสอบและจองชื่อหางหุนสวนจดทะเบียน ในปจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของ
หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดเปนจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให
เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อ ที่คลายหรือซ้ำกัน ใหผูที่ประสงคจะจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนขึ้นใหมตรวจสอบ
ชื่อที่ตองการจอง วาชื่อดังกลาวตองไมเหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคลายคลึงกันกับชื่อที่ไดจองหรือ
ไดจดทะเบียนไวกอนแลว หรือขัดระเบียบ สำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน
หางหุนสวนบริษัท พ.ศ. 2561 ขอ 38 (1) – (11) และจองชื่อไดทันที *ดูหลักเกณฑการใชชื่อนิติบุคคล*
ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลไดที่ : https://reserve.dbd.go.th/
2. จำนวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผูเปนหุนสวนแตละคนจะนำมาลงทุน โดยผูเปนหุนสวน สามารถลงทุน
ดวยเงิน ทรัพยสิน หรือแรงงานก็ได (ยกเวนหุนสวนจำกัดความรับผิดจะลงทุนดวย แรงงานไมได) แตการลงทุน
ดวยทรัพยสินหรือแรงงาน ตองตีราคาเปนจำนวนเงินและกำหนด ระยะเวลาชำระเงินหรือสิ่งที่ผูเปนหุนสวน
จะนำมาลงทุน ซึ่งควรชำระใหครบกอนการจดทะเบียน จัดตั้งหางหุนสวน
3. กำหนดขอบเขตหรื อ กรอบของกิ จ การค า ที ่ ห  างหุ  น ส ว นจดทะเบี ย นจะประกอบกิ จ การ หรื อ
ที่เรียกวา “วัตถุที่ประสงค” การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงคไวเปนหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไมเปนผลดี เนื่องจาก
เปนการเปดโอกาสใหผูบริหารประกอบกิจการคาที่ไมเปนไปตามแนวทางที่ตนถนัด และใหอำนาจกวางขวาง
มากเกินไป *ดูหลักเกณฑการกำหนดวัตถุที่ประสงค*
4. แตงตั้งหุนสวนผูจัดการ และขอจำกัดในการใชอำนาจของหุนสวนผูจัดการ (หุนสวนผูจัดการ คือ
ผูที่จะมีอำนาจกระทำการแทนหางหุนสวนจำกัด ซึ่งตองแตงตั้งจากหุนสวนจำพวกไมจำกัดความรับผิดเทานั้น)
5. การแบงสวนผลกำไรและขาดทุน
6. สถานที่ที่จะใชเปนที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ
7. เรื่องอื่น ๆ เชน หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนแปลงขอสัญญาจัดตั้งหางเดิม เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
1. ใหผูขอจดทะเบียนตองจัดทำดวงตราสำคัญของหางหุนสวน
2. แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือคอมพิวเตอร) ในแบบพิมพคำขอจดทะเบีย นให
ครบถวน ถูกตองตรงตามความเปนจริงในแบบพิมพคำขอจดทะเบียน
3. ผูเปนหุนสวนลงลายมือชื่อดวยตัวเอง ใหครบถวน
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ขั้นตอนที่ 3 การยื่นขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทำได 2 วิธี คือ
1. ยื่นคำขอจดทะเบียนพรอมเอกสารประกอบตอนายทะเบียน กรณีนี้หุนสวนผูจัดการจะไปยื่นขอ
จดทะเบียนดวยตนเองหรือมอบอำนาจใหผูอื่นไปดำเนินการแทนก็ได
2. นอกจากนี้สามารถยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือคลิกที่นี่
ขอมูลที่ใช
1. ชื่อของหางหุนสวน
2. วัตถุประสงคของหาง
3. ที่ตั้งสานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา
4. ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ อาชีพ ยี่หอและสิ่งที่นำมาลงหุน
5. ชื่อผูเปนหุนสวนผูจัดการ (ตองเปนหุนสวนไมจำกัดความรับผิด) กรณีเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ผูเปนหุนสวนสามารถเขาเปนหุนสวนผูจัดการได ทุกคน
6. ขอจำกัดอำนาจหุนสวนผูจัดการ (ถามี)
7. ดวงตราสำคัญของหาง *ดูหลักเกณฑการกำหนดดวงตรา*
8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรใหประชาชนทราบ (ถามี)
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนตองเตรียมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
1. คำขอจดทะเบียนหางหุนสวน (แบบ หส. 1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
3. รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) หางหุนสวนจำกัดใช 3 หนา/หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชเฉพาะ
หนา 1 และ หนา 3
4. วัตถุประสงค (แบบ ว.)
5. แบบ สสช. 1
6. ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมหมดอายุ
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ และสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
8. สำเนาหลักฐานการรับชำระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน
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9. กรณีหางหุนสวนมีผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ 50 ของเงินลงหุนให
สงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยแตละ
รายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจำนวนเงินที่สอดคลองกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุน
ของผูเปนหุนสวนแตละราย ตามคำสั่งสำนักงานทะเบี ยนหุนสวนบริ ษั ทกลาง ที่ 205/2555 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2555
10. กรณีทุนที่ขอจดทะเบียนเกิน กวา 5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสารเพิ่ มเติ มตาม คําสั่งสํานั กงาน
ทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
11. สำเนาบัตรประจำตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
12. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑเรื่องผูรับรองลายมือชื่อ*
13. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรั บรอง
ความถูกตอง ยกเวนสำเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
อัตราคาธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนหางหุนสวน
2. หนังสือรับรอง
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
4. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการละ
ฉบับละ
หนาละ

1,000
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง
หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
1. หนวยงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แหง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา) พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค)
และแจงวัฒนะ(ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
2. หนวยงานในสวนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชยจังหวัด จังหวัดละ 1 แหง รวมถึงสาขาของสำนักงาน
พาณิชยจังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
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