
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทมหำชนจ ำกัด 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หลักเกณฑ์ทั่วไป 
1. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทมหาชนจ ากัด จองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดด้วยตนเองที่ websiit กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) 
โดยชื่อดังกล่าวต้องไม่เหมือนหรือคล้ายหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกันกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียน   
ไว้ก่อนแล้ว หรือขัดกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ.2535 หรือขัดระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 9)        
ข้อ 38 และเมื่อได้รับจองชื่อบริษัทมหาชนแล้ว ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งผลการจองชื่อบริษัทมหาชนจ ากัด ใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน 

2. มีบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป ที่จะเริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(2.1) บรรลุนิติภาวะแล้ว 
(2.2) มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้เริ่มจัดตั้งทั้งหมด 
(2.3) จองหุ้น และหุ้นที่จองทั้งหมดนั้นต้องเป็นหุ้นที่ช าระค่าหุ้นเป็นตัวเงินรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน 
(2.4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือไม่เป็น หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย และ 
(2.5) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทุจริต 

3. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 15 คน ขึ้นไป จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งหนังสือบริคณห์สนธิต้องมี
รายการดังต่อไปนี้ 

(3.1) ชื่อบริษัท ต้องมีค าว่าบริษัทน าหน้า และมีค าว่าจ ากัด (มหาชน) ต่อท้าย หรือจะใช้อักษรย่อว่าบมจ. แทนก็ได้ 
ในกรณีทีป่ระกอบกิจการธนาคารจะไม่ใช่ค าว่าบริษัท น าหน้าก็ได้ 

(3.2) มีความประสงค์ของบริษัทท่ีเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 
(3.3) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดง ชนิด จ านวน และมูลค่าของหุ้น 
(3.4) ที่ตั้งส านักงานใหญ่ต้องระบุว่าจะตั้งอยู่ ณ ที่ใดในประเทศไทย 
(3.5) ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด สัญชาติ ที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท และจ านวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อของ     

ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท 

4. ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัททุกคนจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองต่อหน้านายทะเบียน หรือ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณี      
ที่ไม่อาจลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ โดยมี
หนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าวแสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 4.2 ให้ผู้รับรองลงลายมือชื่อ
ไว้ในค าขอจดทะเบียน 

(4.1) นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอกข้ึนไป 
ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โดยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ .404 
ก าหนด) 

(4.2) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับนายทะเบียน  
(4.3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์     

ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อใน
ต่างประเทศ 



(4.4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ           
มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 4.3 รับรองลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อด้วย 
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3) 

วิธีการและเงื่อนไข 
1. ค าขอจดทะเบียนต้องมีข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย 

2. ผู้ขอจดทะเบียนต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นท่ีอยู่และสถานที่ติดต่อ อยู่ในราชอาณาจักรไทย 

3. ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าบุคคลดังต่อไปนี้ โดยมีหนังสือรับรองการลงลายมือชื่อของบุคคลดังกล่าว
แสดงต่อนายทะเบียนด้วย เว้นแต่กรณีตาม 3.2 ให้ผู้รับรองลงลายมือชื่อไว้ในค าขอจดทะเบียน 

(3.1) นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หรือนายต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยต ารวจเอก
ขึ้นไป ซึ่งประจ าอยู่ในท้องที่ที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาอยู่ (โดยต้องท าตามแบบหนังสือรับรองลายมือชื่อ แบบ บมจ.404 
ก าหนด) 

(3.2) ทนายความหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้รับรองลายมือชื่อบริษัทมหาชนจ ากัดไว้กับนายทะเบียน  
(3.3) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต หัวหน้าคณะผู้แทนทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์     

ซึ่งประจ าอยู่ ณ ประเทศอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าว ส าหรับกรณีลงลายมือชื่อ   
ในต่างประเทศ 

(3.4) บุคคลซึ่งตามกฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ขอจดทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือพ านักอาศัยไม่ว่าในฐานะใดๆ             
มีอ านาจรับรองลายมือชื่อ ทั้งนี้ โดยมีค ารับรองของบุคคลตาม 3.3 รับรองลายมือชื่อของผู้รับรองลายมือชื่อด้วย 
(ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข้อ 3) 

4. การยื่นส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของส าเนา
เอกสารทุกหน้า 

หมายเหตุ :  
1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคุ่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็น
เหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไข และ/หรือ ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก
ดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึก
ดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้มายื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

2. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน เมื่อกองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือแล้ว ทางกรมจะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นค าขอ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จ 
 
3. กรณียื่นค าขอจดทะเบียน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาด าเนินการอาจไม่เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 ที่ก าหนดไว้ 2 ชั่วโมง 
 
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนที่ให้บริกำร 
ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท ์0 2547 5153 โทรสาร  0 2547 5155 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

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

สถำนที่ให้บริกำร 
กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียน ณ ส่วนจดทะเบียนบริษัทมหาชน 
(ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นค าขอต้องส่งไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ 
และให้ถือว่าวันที่การยื่นค าขอไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นวันที่ยื่นค าขอนั้น) 
/ไปรษณีย์  
 

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณา/แจ้งผล 
 

60 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม  
 

5 นาที กองคลัง 
 

3) กำรพิจำรณำ 
นายทะเบียนรับจดทะเบียน/บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดท า
หนังสือรับรอง/ส าเนาเอกสาร  
 

40 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นายทะเบียนลงนามและส่งมอบเอกสารให้ผู้ขอจดทะเบียน  
 

15 นาที กองทะเบียนธุรกิจ 
 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

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

 
แบบค ำขอจดทะเบียน (แบบ บมจ. 101) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

หนังสือบริคนห์สนธิ (แบบ บมจ. 001) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

วัตถุประสงค์ (แบบ บมจ. 002) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ  
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F85454E8279BE180185CAC7D243C5EB3/e1xjieq4.k5n.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/4DCF435435894A4D0972046FC566AF76/cvwbkpiz.5gt.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/41dw3mb1.bti.pdf


ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
ใบแจ้งผลกำรจองชื่อบริษัทมหำชนจ ำกัด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ 
ผู้รับมอบอ านาจ) 
 

- 

6) 
 

หนังสือให้ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลกำรประกอบธุรกิจ
ที่ต้องได้รับควำมเห็นชอบก่อน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ธุรกิจที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
เช่น 
- ธุรกิจธนาคาร เงินทุน เครดิตฟองซิเอร์ บริหารสินทรัพย์ ต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ธุรกิจประกันวินาศภัย ประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัย  
นายหน้าประกันชีวิต ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย 
- ธุรกิจหลักทรัพย์ ซื้อขายล่วงหน้า ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ธุรกิจจัดหางาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการจัดหางาน 
- ธุรกิจคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมการค้าภายใน 
- ธุรกิจขายตรง ตลาดแบบตรง ต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น) 
 

- 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) กำรจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 

- ทุกจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท แห่งจ ำนวนทุนที่ก ำหนดไว้ 
(เศษของ 1,000,000 บาท ให้คิดเป็น 1,000,000 บาท ) 
 

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บาท 
  
 

2) ค่ำธรรมเนียมสูงสุด รวมแล้วไม่เกิน 
 

 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บาท 

3) หนังสือรับรอง ฉบับละ 
 

 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 

4) รับรองส ำเนำเอกสำร  หน้ำละ 
  

 ค่ำธรรมเนียม 50 บาท 

 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/44AC09AC6A149136A4102EE4B4103AE6/rynfkjen.mbc.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/F85454E8279BE180185CAC7D243C5EB3/ocvercou.u3w.pdf


 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

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

  

2) เว็บไซต์ : www.dbd.go.th 
  

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

 
หมำยเหตุ 
1. การยื่นค าขอจดทะเบียนในช่วงเดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม ของทุกปีระยะเวลาด าเนินการอาจเพิ่มข้ึนอันเป็นผล   
ท าให้ผู้รับบริการอาจต้องรอคอยนานขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาที่มีปริมาณการยื่นค าขอจดทะเบียนมากกว่าปกติ 
 

2. กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการจดทะเบียน จะต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 37 วัน เนื่องจากจะต้องพิจารณา
เอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โดยการนับระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่มนับเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและพยานหลักฐาน            
ที่เก่ียวข้องครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 30/08/2558 

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

