
 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 
 

ค าแนะน าการจดทะเบยีนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

 
0Bจะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนได้อย่างไร  

1.การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงที่จะท าการค้าร่วมกัน โดย
มุ่งหวังที่จะแบ่งผลก าไรจากการด าเนินกิจการค้านั้น  

 
 

ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
 
 
 

หุ้นส่วนตกลงกัน 
 
 
 

จองชื่อ 
 
 
 

จัดท าดวงตรา 
จัดเตรียมค าขอ 

 
 
 

ยื่นขอจดทะเบียน 
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การจัดตั้งห้างหุ้นส่วนแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
 
ขั้นตอนที่ 1 ท าความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องส าคัญ ๆ  

ห้างหุ้นส่วนเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรท าความตกลงกันในเรื่องส าคัญ 
ๆ ดังต่อไปนี้ไว้ก่อนให้ชัดเจน  

1. จ านวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะน ามาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน สามารถลงทุนด้วย
เงิน ทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดจะลงทุนด้วย แรงงานไม่ได้) แต่การลงทุนด้วย
ทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้องตีราคาเป็นจ านวนเงินและก าหนด ระยะเวลาช าระเงนิหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะน า 
มาลงทุน ซึ่งควรช าระให้ครบก่อนการจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วน  

2. ก าหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าท่ีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกว่า 
“วัตถุท่ีประสงค์” ในปัจจุบันส่วนมากจะก าหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพ่ือความคล่องตัวในการเพ่ิม
หรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนเพิ่ม หรือเปลี่ยนวัตถุท่ีประสงค์ 
แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้เป็นหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไม่เป็นผลดี เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัด และให้อ านาจกว้างขวางมากเกินไป  

 *ดูหลักเกณฑ์การก าหนดวัตถุท่ีประสงค์*  
3. แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอ านาจกระท าการแทนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งต้อง

แต่งตั้งจากหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดเท่านั้น)  
4. การแบ่งส่วนผลก าไรและขาดทุน  
5. เรื่องอ่ืน ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม สถานที่ที่จะใช้ เป็นที่ตั้ง

ส านักงานแห่งใหญ่ ข้อจ ากัดในการใช้อ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ช าระบัญชี เป็นต้น  
 
ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  

ในปัจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท
จ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัดเป็นจ านวนมาก ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อ ที่คล้ายหรือซ้ ากัน 
ให้ผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นใหม่ตรวจสอบชื่อที่ต้องการจอง ว่า ชือ่ดังกล่าวต้องไม่เหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบ  
ส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท พ.ศ. 2561 ข้อ 38 (1) – (11) 
ด้วยตนเองและน าใบแจ้งผลการจองชื่อไป ประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป  
*ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*  
 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ  

เมื่อได้จองชื่อแล้ว  
1.ให้ผู้ขอจดทะเบียนต้องจัดท าดวงตราส าคัญของห้างหุ้นส่วน  
2.กรอกรายละเอียด (โดยวิธีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์) ในแบบพิมพ์ค าขอ         

จดทะเบียนให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน  
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ขั้นตอนที่ 4 การยื่นขอจดทะเบียน  
การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธ ีคือ  
1.ยื่นค าขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียน กรณีนี้หุ้นส่วนผู้จัดการจะไปยื่นขอ     

จดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนไปด าเนินการแทนก็ได้  
2.ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที ่

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

 
ข้อมูลที่ใช้  

1.ชื่อของห้างหุ้นส่วน 
2.วัตถุประสงค์ของห้าง 
3.ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา 
4.ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ อาชีพ ยี่ห้อและสิ่งที่น ามาลงหุ้น 
5.ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถเข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ ทุกคน  
6.ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) 
7.ดวงตราส าคัญของห้าง *ดูหลักเกณฑ์การก าหนดดวงตรา* 
8.รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี)  

 
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน  

ในการขอจดทะเบียนต้องเตรียมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้  
1.ค าขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (แบบ หส. 1) 
2.แบบค ารับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 
3.รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัดใช้ 3 หน้า/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ใช้เฉพาะ

หน้า 1 และ หน้า 3 
4.วัตถุประสงค์ (แบบ ว.) 
5.แบบ สสช. 1  
6.ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ 
7.แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
8.ส าเนาหลักฐานการรับช าระเงินลงหุ้นที่ห้างหุ้นส่วนได้ออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
9.กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นในห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น ให้

ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีสัญชาติไทยแต่ละ
รายประกอบค าขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ านวนเงินที่สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้น
ของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละราย  

10. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว*  
11.ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์เรื่องผู้รับรองลายมือชื่อ* 
12.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอ านาจให้

บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกหรือช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท) 
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ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรองความ
ถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอ จดทะเบียน ให้ผู้เป็นเจ้าของ
บัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง  
 

กรณีการยื่นค าขอจดทะเบียนแบบใช้เอกสารจัดท าค าขอ แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download  

จาก www.dbd.go.th 

 
อัตราค่าธรรมเนียม  

1.การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน       1,000 บาท 
2.หนังสือรับรอง รายการละ              40  บาท 
3.ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ           100  บาท 
4.รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ             50  บาท 

 
สถานที่จดทะเบียน 

1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  
87 แห่ง โดยตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ  
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง  
รวมถึงสาขาของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน 
และเกาะสมุย 

ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุม 

ได้แก่ หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ 

ส านักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

(1) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่              

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ า)  

(2) ห้างหุ้นส่วนที่มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า(สนามบินน้ า) 

2. ยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต 

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

 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ ์
 


