ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ
คําแนะนําการจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
และหางหุนสวนจํากัด

จะจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดไดอยางไร
1.การจัดตั้งหางหุนสวนนั้น เกิดจากการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ตกลงที่จะทําการคารวมกัน โดย
มุงหวังที่จะแบงผลกําไรจากการดําเนินกิจการคานั้น

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ หางหุน สวน
หุน สวนตกลงกัน

จองชือ่

จัดทําตรา
จัดเตรียมคําขอ

ยืน่ ขอจดทะเบียน
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การจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดแบงออกไดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําความตกลงระหวางผูเปนหุนสวนในเรื่องสําคัญ ๆ
หางหุนสวนจํากัดเปนรูปแบบการประกอบกิจการคาที่มีคนหลายคนเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นเพื่อปองกัน
ปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในระหวางประกอบการคา ผูเปนหุนสวนทุกคนจึงควรทําความตกลงกันใน
เรื่องสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้ไวกอนใหชัดเจน
1. จํานวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผูเปนหุนสวนแตละคนจะนํามาลงทุน โดยผูเปนหุนสวน สามารถลงทุนดวย
เงิน ทรัพยสิน หรือแรงงานก็ได (ยกเวนหุนสวนจํากัดความรับผิดจะลงทุนดวย แรงงานไมได) แตการลงทุนดวย
ทรัพยสินหรือแรงงาน ตองตีราคาเปนจํานวนเงินและกําหนด ระยะเวลาชําระเงินหรือสิ่งที่ผูเปนหุนสวนจะนํา
มาลงทุน ซึ่งควรชําระใหครบกอนการจดทะเบียน จัดตั้งหางหุนสวน
2. กําหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการคาที่หางหุนสวนจํากัดจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกวา “วัตถุ
ทีป่ ระสงค” ในปจจุบันสวนมากจะกําหนดวัตถุประสงคไวหลาย ๆ กิจการ เพื่อความคลองตัวในการเพิ่มหรือ
ปรับเปลี่ยนกิจการคา จะไดไมตองเสียเวลาในการดําเนินการจดทะเบียนเพิ่ม หรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค แต
การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงคไวเปนหลาย ๆ กิจการ นั้นอาจไมเปนผลดี เนื่องจากเปนการเปดโอกาสให
ผูบริหารประกอบกิจการคาที่ไมเปนไปตามแนวทางที่ตนถนัด และใหอํานาจกวางขวางมากเกินไป
*ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถุที่ประสงค *
3. แตงตั้งหุนสวนผูจัดการ (หุนสวนผูจัดการคือ ผูที่จะมีอํานาจกระทําการแทนหางหุนสวนจํากัด ซึ่งตอง
แตงตั้งจากหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดเทานั้น )
4. การแบงสวนผลกําไรและขาดทุน
5. เรื่องอื่น ๆ เชน หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนแปลงขอสัญญาจัดตั้งหางเดิม สถานที่ที่จะใช เปนที่ตั้ง
สํานักงานแหงใหญ ขอจํากัดในการใชอํานาจของหุนสวนผูจัดการ และการตั้งผูชําระบัญชี เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 ขอตรวจสอบและจองชื่อหางหุนสวนจํากัด
ในปจจุบันมีการประกอบกิจการในรูปแบบของหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัท
จํากัด และบริษัทมหาชนจํากัดเปนจํานวนมาก ดังนั้นเพื่อมิใหเกิดความสับสนเกี่ยวกับชื่อ ที่คลายหรือซ้ํากัน
ใหผูที่ประสงคจะจดทะเบียนจัดตั้งหางหุนสวนขึ้นใหมตรวจสอบชื่อที่ตองการจอง วา ชื่อดังกลาวตองไมเหมือน
หรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคลายคลึงกันกับชื่อที่ไดจองหรือไดจดทะเบียนไวกอนแลว หรือขัดระเบียบสา
นักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลางวาดวยการจดทะเบียน หางหุนสวนบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ขอ 38
(1) – (11) ดวยตนเองและนําใบแจงผลการจองชื่อไป ประกอบการขอจดทะเบียนตอไป
*ดูหลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ
เมื่อไดจองชื่อแลว ใหผูขอจดทะเบียนตองจัดทําตราสําคัญของหางหุนสวน กรอกรายละเอียด (โดย
วิธีการพิมพดวยเครื่องพิมพดีดหรือคอมพิวเตอร ) ในแบบพิมพคําขอจดทะเบียนใหครบถวน ถูกตองตรงตาม
ความเปนจริงในแบบพิมพคําขอจดทะเบียน
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ขั้นตอนที่ 4 การยืน่ ขอจดทะเบียน
การยื่นขอจดทะเบียนทําได 2 วิธี คือ
1.ยื่นคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารประกอบตอนายทะเบียน กรณีนี้หุนสวนผูจัดการจะไปยื่นขอจด
ทะเบียนดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปดําเนินการแทนก็ได
2.ยื่นขอจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ตที่ www.dbd.go.th เพื่อใหนายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจด
ทะเบียนกอน และเมื่อผานการตรวจและตอบรับวาคําขอจดทะเบียนถูกตองแลวใหผูขอ จดทะเบียนสั่งพิมพ
(print out) เอกสารคําขอจดทะเบียนดังกลาวใหผูเปนหุนสวนลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของหาง
หุนสวน หลังจากนั้นก็นําไปยื่นขอจดทะเบียนที่สานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือสงทางไปรษณีย ซึ่งขั้น
ตอนนี้จะมีความรวดเร็วกวากรณีการยื่นขอจดทะเบียนตามขอ 1. มาก เนื่องจากนายทะเบียนจะตรวจเอกสาร
คําขอจดทะเบียนที่นามายื่นนั้นวามีขอความถูกตองตรงกับที่ยื่นไวทางอินเทอรเน็ตหรือไมเทานั้น
ขอมูลที่ใช
1.ชื่อของหางหุนสวน
2.วัตถุประสงคของหาง
3.ที่ตั้งสานักงานแหงใหญและ/หรือสาขา
4.ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ และสิ่งที่นํามาลงหุน
5.ชื่อผูเปนหุนสวนผูจัดการ (ตองเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิด) กรณีเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
ผูเปนหุนสวนสามารถเขาเปนหุนสวนผูจัดการได ทุกคน
6.ขอจํากัดอํานาจหุนสวนผูจัดการ (ถามี)
7.ตราสําคัญของหาง *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
8.รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรใหประชาชนทราบ (ถามี)
เอกสารและหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียน
ในการขอจดทะเบียนตองเตรียมเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
1.คําขอจดทะเบียนหางหุนสวน (แบบ หส. 1)
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน
3.รายการจดทะเบียน (แบบ หส.2) /หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ใชเฉพาะหนา 1 และ 3
4.วัตถุประสงค (แบบ ว.)
5.แบบ สสช. 1 จานวน 1 ฉบับ
6.แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมเกินกําหนด
7.แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแหงใหญ และสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
8.สําเนาหลักฐานการรับชําระเงินลงหุนที่หางหุนสวนไดออกใหแกผูเปนหุนสวน
9.กรณีหางหุนสวนมีผูเปนหุนสวนเปนคนตางดาวลงหุนในหางหุนสวนไมถึงรอยละ 50ของเงินลงหุน ให
สงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูเปนหุนสวนที่มีสัญชาติไทยแตละ
รายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลองกับจํานวนเงินที่นํามาลง
หุนของผูเปนหุนสวนแตละราย
10. สําเนาบัตรประจําตัวของผูเปนหุนสวนทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว *
11.สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
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12.หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเองก็มอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและปดอากรแสตมปดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรองความ
ถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอ จดทะเบียน ใหผูเปนเจาของ
บัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ Download ได
จาก www.dbd.go.th
อัตราคาธรรมเนียม
1.การจดทะเบียนหางหุนสวนทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท
แหงทุนที่กําหนดไว
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
และไมใหเกิน
2.หนังสือรับรอง ฉบับละ
3.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ
4.กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารคําขอจดทะเบียน หนาละ
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สถานที่จดทะเบียน
1. หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แหง โดยตั้งอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 7 แหง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา ) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา
เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สุรวงศ บางนา และ แจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา) ) และในสวนภูมิภาคที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด จังหวัดละ 1 แหง รวมถึงสาขาของ
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด เมืองพัทยา หัวหิน และ
เกาะสมุย
ยกเวน การขอจดทะเบียนหางหุนสวนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงคประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ไดแก หลักทรัพย คลังสินคา หองเย็น ไซโล นายหนาประกันภัย บริหารสินทรัพย ใหยื่นขอจดทะเบียน
ณ สํานักงานบริการจดทะเบียน ดังตอไปนี้
(1) หางหุนสวนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญ ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร
ใหยื่นขอจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา)
(2) หางหุนสวนบริษัทจํากัดที่มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตจังหวัดใด ใหยื่นขอจดทะเบียนที่
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดซึ่งหางหุนสวนหรือบริษัทนั้น มีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
2. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต www.dbd.go.th
*ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ต*

ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ

