
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ขั้นตอนในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ท าความตกลงระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนในเรื่องส าคัญ ๆ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเป็นรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเพ่ือป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างประกอบการค้า ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจึงควรท าความตกลงกันในเรื่องส าคัญๆ ดังต่อไปนี้ ไว้ก่อน
ให้ชัดเจน 

1.1 จ านวนเงินลงทุนหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนจะน ามาลงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วน สามารถลงทุนด้วยเงิน ทรัพย์สิน 
หรือแรงงานก็ได้ (ยกเว้นหุ้นส่วนจ ากัดความรับผิดจะลงทุนด้วยแรงงานไม่ได้ ) แต่การลงทุนด้วยทรัพย์สินหรือแรงงาน ต้อง      
ตีราคาเป็นจ านวนเงินและก าหนดระยะเวลาช าระเงินหรือสิ่งที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจะน ามาลงทุน ซึ่งควรช าระให้ครบก่อนการ        
จดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วน 

1.2 ก าหนดขอบเขตหรือกรอบของกิจการค้าที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดจะประกอบกิจการ หรือที่ เรียกว่าวัตถุท่ีประสงค์ ใน
ปัจจุบันส่วนมากจะก าหนดวัตถุประสงค์ไว้หลาย ๆ กิจการ เพ่ือความคล่องตัวในการเพ่ิมหรือปรับเปลี่ยนกิจการค้า จะได้ไม่
ต้องเสียเวลาในการด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมหรือเปลี่ยนวัตถุที่ประสงค์ แต่การจดทะเบียนวัตถุที่ประสงค์ไว้เป็นหลายๆ 
กิจการนั้น อาจไม่เป็นผลดีเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารประกอบกิจการค้าที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ตนถนัด และ
ให้อ านาจกว้างขวางมากเกินไป 

1.3 แต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ (หุ้นส่วนผู้จัดการคือ ผู้ที่จะมีอ านาจกระท าการแทนห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งต้องแต่งตั้งจาก
หุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดเท่านั้น) 

1.4 การแบ่งส่วนผลก าไรและขาดทุน 
1.5 เรื่องอ่ืน ๆ เช่น หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาจัดตั้งห้างเดิม สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ 

ข้อจ ากัดในการใช้อ านาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ และการตั้งผู้ช าระบัญชี เป็นต้น 
ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการจองชื่อห้างหุ้นส่วน (ใบจองชื่อมีอายุ 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล) 
ขั้นตอนที่ 3 จัดท าค าขอจดทะเบียนและเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียน 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการยื่นจดทะเบียนต่อนายทะเบียน 

ข้อมูลที่ใช้ในการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 
1. ชื่อของห้างหุ้นส่วน 
2.วัตถุประสงค์ของห้าง 
3. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และ/หรือสาขา 
4. ชื่อ ที่อยู่อายุสัญชาติและสิ่งที่น ามาลงหุ้น 
5. ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ (ต้องเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิด) กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถ
เข้าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้ทุกคน 
6. ข้อจ ากัดอ านาจหุ้นส่วนผู้จัดการ (ถ้ามี) 
7. ตราส าคัญของห้าง 
8. รายการอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ (ถ้ามี) 



หลักเกณฑ์ในการยื่นขอจดทะเบียน 
1. การกรอกข้อความในแบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่อง

พิมพ์ดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า 
2. การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน หุ้นส่วนผู้จัดการจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน ซึ่งกระท าได้ตามวิธี ดังนี้ 

2.1 การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) นายทะเบียน โดยต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายทะเบียนเพื่อตรวจสอบ 
(2) พนักงานฝ่ายปกครอง ต ารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ สามัญสมาชิก

หรือสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี ผู้ท าบัญชีที่เป็นสมาชิกสภา
วิชาชีพบัญชีที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนกับกรม หัวหน้าส านักงานบัญชี หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการของส านักงานบัญชี
คุณภาพที่ได้ด าเนินการแจ้งรายชื่อไว้กับกรม และผู้รับใบอนุญาตท าการเป็นผู้บังคับหลักประกัน 

2.2 การลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ซึ่ง

รับผิดชอบการด าเนินงาน ณ ประเทศนั้น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว หรือ 
(2) บุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น 
(3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้านายทะเบียนว่าเป็นลายมือชื่อผู้นั้นจริง 

3. การยื่นขอจดทะเบียนท าได้ 2 วิธี คือ 
3.1 ช่องทาง walk-in สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

 (1) จองชื่อนิติบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และให้ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิมพ์ (Print out) ใบแจ้งผลการจอง
ชื่อจากระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมลงลายมือชื่อยอมรับข้อตกลงตามข้อความที่ปรากฏในใบแจ้งผลการจองชื่อ และแนบไปกับ
ค าขอจดทะเบียน 

 (2) กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบฟอร์มค าขอจดทะเบียนด้วยวิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนและให้ผู้เกี่ยวข้อง   
ลงลายมือชื่อในค าขอ 

 (3) น าไปยื่นจดทะเบียน ณ จุดบริการของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีทั้งหมด 87 แห่งทั่วประเทศ 
 (4) เมื่อนายทะเบียนตรวจพิจารณาค าขอแล้วเห็นว่า ค าขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ให้ผู้ขอ

จดทะเบียนช าระค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการ 
(5) นายทะเบียนจะสั่งรับจดทะเบียนพร้อมออกหนังสือรับรองและใบส าคัญเป็นหลักฐาน 

3.2 ช่องทาง e-Registrationแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
3.2.1 ผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องด าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Registration) เพ่ือรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ผ่าน
ทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th) เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(2) ยืนยันตัวตนเพื่อใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Authentication) โดยสามารถท าได้ 4 วิธี ได้แก่ 
ก. ยืนยันตัวตนด้วยตนเองโดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ 
ข. มอบอ านาจให้ผู้รับมอบอ านาจยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทนโดยให้ส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือส าเนาหนังสือเดินทาง แล้วแต่กรณีของผู้ใช้บริการพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตรประจ าตัว
ประชาชน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของผู้รับมอบอ านาจในแบบค าขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) 
และปิดอากรแสตมป์/ช าระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท 

http://www.dbd.go.th/


ค. ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : e-KYC) ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องเดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน 

ง. ยืนยันตัวตนด้วย Personal Certificate ของ TOT CAT หรือ Thai Digital ID ผ่านระบบโดยไม่ต้อง
เดินทางมาแสดงตัวตนต่อหน้านายทะเบียน 

(3) เปิดใช้งาน (Activation) หลังจากยืนยันตัวตนแล้ว นายทะเบียนจะแจ้งรหัสยืนยันการเปิดใช้งาน 
(Activate Code) ทางอีเมล์ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการท าการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต้องใช้ Activation Code เพ่ือยืนยันการเปิด
ใช้งานบัญชีผู้ใช้ (ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต) 

3.2.2 การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(1) จัดท ารายการค าขอจดทะเบียนนิติบุคคล และยื่นค าขอ ทางเว็บไซต์ (www.dbd.go.th) 
(2) ลงนามค าขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนายทะเบียนตรวจสอบค าขอจดทะเบียนแล้วจะแจ้ง 

กลับทางอีเมล์ให้ผู้ประกอบการลงนามค าขอด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ช าระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางต่างๆ ที่กรมเปิดให้บริการ ได้แก่ บัตรเครดิต เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่องรับ

จ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) และอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) ทั้งนี้ การช าระเงินดังกล่าว สามารถช าระเงินได้ผ่าน 5 ธนาคาร 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย 

(4) รับเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษ ได้แก่ ใบส าคัญการจดทะเบียน ในรูปแบบ
เอกสารกระดาษ ซึงจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ และใบเสร็จรับเงินช าระ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ /หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์   
เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว      
มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และ   
จะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง (สนามบินน้ า) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4  
ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0 2547 5155 โทรสาร : 0 2547 5155  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 (มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 
โทรศัพท์ : 0 2446 8160-1, 67 , 69 โทรสาร : 0 2446 8191 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 

http://www.dbd.go.th/


สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ : 0 2618 3340-41 , 45 โทรสาร : 0 2618 3343-4 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 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) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (ถนนสี่พระยา) อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB 
เลขที่ 388 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0 2234 2951-3 โทรสาร : 0 2266 5852-3 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 
 

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

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2143 7921-2 โทรสาร : 0 2143 7924 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
(กรณีท่ีตั้งส านักงานแห่งใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น))  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเท่ียง) 

สถำนที่ให้บริกำร 
ศูนย์ e-Registration Support Center (ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
จดทะเบียนออนไลน์/ให้ค าปรึกษาแนะน า/สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียน
ออนไลน์ 
โทรศัพท์ : 02 547 5995-9 , 02 547 4483-4 โทรสาร : 02 547 4459) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเท่ียง) 



สถำนที่ให้บริกำร 
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)  
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml 
/เว็บไซต์และช่องทางออนไลน์  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 85 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร / แจ้งผล 
  

50 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียนและรับช าระค่าธรรมเนียม / 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ / จัดเตรียมหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสาร   

25 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม / มอบหนังสือรับรอง / 
ส าเนาเอกสารให้ผู้ยื่นค าขอ 
 

10 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบ หส.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

2) 
 

แบบ หส.2 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

3) 
 

แบบ ว รำยละเอียดวัตถุที่ประสงค์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ระบุวัตถุที่ประสงค์ทั้งหมดทุกข้อ (ท่านสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มวัตถุประสงค์ส าเร็จรูป (ว.1-ว.5) ได้ ที่หัวข้อ "แบบฟอร์ม 
ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก" ด้านล่าง)) 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

4) 
 

แบบค ำรับรองกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

5) 
 

แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภำษำต่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้เฉพาะกรณีใช้ชื่อภาษาต่างประเทศอ่ืน นอกจากชื่อ
ภาษาอังกฤษ) 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

6) 
 

ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจ
พิเศษ 

https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570446774/form_hs1%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570446810/form_hs2%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570447942/form_v%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570447977/form_hs_certify%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570448058/reserve_eng%5b1%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (มีอายุ 30 วันนับจากวันที่รับจอง) 
 

7) 
 

แบบ สสช.1 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กองทะเบียนธุรกิจ 

8) 
 

แผนที่แสดงท่ีตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ และสถำนที่ส ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถำนที่ที่ตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
 

- 

10) 
 

เอกสำรหลักฐำนแสดงสิทธิกำรใช้ที่ตั้งส ำนักงำน ฉบับจริง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุที่ประสงค์ประกอบกิจการ
ตัวแทนจ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
 

- 

11) 
 

หลักฐำนกำรรับช ำระเงินลงหุ้นที่ห้ำงหุ้นส่วนออกให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
 

- 

12) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนที่มีสัญชำติไทย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวลงหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้น) 
 

- 

13) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงฐำนะทำง
กำรเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการตัวแทน
จ าหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) 
 

- 

14) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่ำหุ้นส่วน
ผู้จัดกำรได้รับช ำระเงินลงหุ้นตำมจ ำนวนที่ช ำระไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ลา้นบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยเงิน ) 
 

- 

15) 
 

เอกสำรหลักฐำนที่ธนำคำรออกให้เพื่อรับรองหรือแสดงว่ำห้ำง
หุ้นส่วนได้รับเงินลงหุ้นที่หุ้นส่วนผู้จัดกำรเก็บรวบรวมรักษำไว้แล้ว 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570448157/form_ssch1%5b1%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยเงิน และนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว โดย
ให้จัดส่งภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 

16) 
 

หนังสือยืนยันของผู้เป็นเจ้ำของทรัพย์สินว่ำจะโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินให้แก่ห้ำงหุ้นส่วน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน) 
 

- 

17) 
 

หนังสือยืนยันว่ำจะให้ห้ำงหุ้นส่วนใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วน
ใช้แทนการลงหุ้น) 
 

- 

18) 
 

หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำห้ำงหุ้นส่วนเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ 
นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 

- 

19) 
 

บัญชีแสดงรำยละเอียดและมูลค่ำทรัพย์สินที่น ำมำลงทุน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินประเภทอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย์ 
หรือทรัพย์สินที่มีทะเบียน โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่ 
นายทะเบียนมีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 

- 

20) 
 

สัญญำให้ใช้ทรัพย์สิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีห้างหุ้นส่วนมีทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท 
โดยช าระเงินลงหุ้นด้วยทรัพย์สินซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนน ามาให้ห้างหุ้นส่วน
ใช้แทนการลงหุ้น โดยให้จัดส่งภายใน 90 วันนับแต่วันที่นายทะเบียน
มีค าสั่งรับจดทะเบียน) 
 

- 

 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
21) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ (ผนึกหรือช ำระค่ำอำกรแสตมป์ 10 บำท) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กองทะเบียนธุรกิจ 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449300/form_bj_powner%5b1%5d.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ใช้กรณีผู้ขอจดทะเบียนไม่ได้มายื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง)  

 

22) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน เฉพาะกรณีผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้มา
ยื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง) 

 

กรมการปกครอง 

23) 
 

หลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพาะกรณีผู้เป็นหุ้นส่วนไม่ได้มายื่นค าขอจดทะเบียนด้วยตนเอง) 
 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กำรจดทะเบียนจัดตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนิติบุคคล 

 

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 

2) ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน  ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
  

3) หนังสือรับรอง 
(1 ฉบับ 5 รายการ รายการละ 40 บาท) 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

4) รับรองส ำเนำเอกสำร หน้ำละ  ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 
  

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

  

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวฒันะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด 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  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (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 ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com


ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าแนะน าการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจ ากัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

   

2) แบบ ว.1 
  

3) แบบ ว.2 
 

4) แบบ ว.3 
  

5) แบบ ว.4 
  

6) แบบ ว.5 
 

 
หมำยเหตุ 

1. ในกรณีมีเหตุผลสมควร การพิจารณาค าขอจดทะเบียนนายทะเบียนอาจตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ิมเติมได้โดยไม่ต้องผูกพันเฉพาะอยู่กับค าขอจดทะเบียนหรือพยานหลักฐานที่ผู้ขอจดทะเบียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยื่น
เป็นหลักฐานเท่านั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากพาณิชย์จังหวัดอ านวยการ
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต แล้วแต่กรณี และให้ผู้อนุญาตรายงานตามแบบ
รายงานที่ก าหนดแนบท้ายระเบียบให้นายทะเบียนกลางหรือผู้ที่นายทะเบียนกลางมอบหมายทราบภายในเจ็ดวันนับแต่         
วันอนุญาต (ตามระเบียบฯ ข้อ 11) 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียนขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการเพ่ิมจาก 85 นาที เป็น 37 วันเนื่องจาก
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและพิจารณาเอกสารหลักฐานที่ได้รับเพ่ิมเติมทั้งนี้การนับระยะเวลาเริ่มนับเมื่อได้รับเอกสารหรือ
พยานหลักฐาน ที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 13/05/2563 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449511/intro_step_hs_estab%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449537/form_v1%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449557/form_v2%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449576/form_v3%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449597/form_v4%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/B0A08623BAA5D9A67CED8BF508CA3C23/1570449618/form_v5%5b1%5d.pdf
http://www.info.go.th/

