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ประเทศไทย 

 

   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)  
 www.dbd.go.th โทร +662 528 7600 สายด่วน 1570 
1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 
2) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
3) พ.ร.บ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
4) พ.ร.บ. หอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
5) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 

5 ฉบับ 

หน่วยงาน 

กฎหมาย 

1) กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole-proprietorship) 
2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) 
3) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล (Juristic Ordinary Partnership) 
4) ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership) 
5) บริษัทจาํกัด (Limited Company) 
6) บริษัทมหาชนจาํกัด (Public Company Limited) 
7) องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากําไรจัดตัง้โดยกฎหมายเฉพาะ 

(Business Organization Established under Specific Law) 

7 รูปแบบ 

รูปแบบองค์กรธุรกจิ 

ยื่นจดทะเบยีนที่สาํนักงาน DBD โดยสามารถตรวจเอกสารกับ
นายทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ที่ www.dbd.go.th 

  1 ช่องทาง 

ช่องทางจดทะเบียน 

 1) จองช่ือนิตบุิคคลผ่านระบบ ออนไลน์1 ที่ www.dbd.go.th 
ตรวจสอบ 2) จดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 
  - จัดทาํหนังสือบริคณห์สนธิ ชาํระค่าหุ้นและจัดทาํคาํขอ 

       จดทะเบียน 
 3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน 
 4) DBD ดาํเนินการจดทะเบียน และออกใบสาํคัญการจดทะเบียนให้แก่  

    บริษัทภายใน 60 นาท ี

4 ขัน้ตอน 

จดทะเบยีนจัดตัง้ธุรกจิ 

www.dbd.go.th 
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ประเทศไทย 

 

ช่ือหนว่ยงาน กรมพฒันาธุรกิจการค้า Department of Business Development (DBD)  

ท่ีอยู ่ 44/100 ถ. นนทบรีุ  ตําบลบางกระสอ  อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ 

เบอร์โทรศพัท์  +662 547 5050 

สายดว่น DBD 1570 

เว็ปไซต์  www.dbd.go.th 

กรมพฒันาธุรกิจการค้ามีสํานกังานให้บริการทัว่ประเทศจํานวน 85 สํานกังาน ดงันี ้

กรุงเทพมหานคร สํานกังานพฒันาธุรกิจการค้า 5 เขต 
   เขตป่ินเกล้า 02 - 446 - 8160-68 
   เขตพหลโยธิน 02 - 618 - 3340-41 
   เขตรัชดาภิเษก 02 – 276 – 7259-64 
   เขตสรุวงศ์ 02 – 234 – 2951-53 
   เขตศรีนครินทร์ 02 – 722 – 8366-67 

ภมูิภาค สํานกังานพฒันาธุรกิจการค้า 76 จงัหวดั และ 4 สาขา ได้แก่ แมส่อด พทัยา หวัหิน  
และสมยุ 

 

การจดทะเบียนธุรกิจของไทยขึน้อยู่กับประเภทของธุรกิจและประเภทกิจการ ซึ่งเก่ียวข้องกับ
กฎหมาย 5 ฉบบั คือ  

1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บทบัญญัตติาม บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและ
บริษัท และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
เป็นกฎหมายที่ควบคุมการจัดตัง้ การจดทะเบียน การจัดการองค์กร การควบรวมกิจการ 

ตลอดจนการเลกิกิจการของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน ห้างหุ้นสว่นจํากดั และบริษัทจํากดั  

   

หน่วยงานรับผิดชอบการจดทะเบียนนิตบุิคคล 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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รูปแบบองค์กรธุรกิจ 

2. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
เป็นกฎหมายท่ีควบคมุการจดัตัง้ การจดทะเบียน  การออกหุ้น การจดัการองค์กร การควบรวม

กิจการ ตลอดจนการเลกิกิจการของบริษัทมหาชน  

3. พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ .ศ.  2509 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
เป็นกฎหมายท่ีกําหนดวิธีการจดัตัง้ การดําเนินกิจการ การควบคมุ และการเลกิสมาคมการค้า 

4. พ.ร.บ.หอการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
เป็นกฎหมายท่ีควบคมุการจดัตัง้ สมาชิกและคณะกรรมการ การดําเนินกิจการ การควบคมุดแูล 

และการเลกิหอการค้า  

5. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 
เป็นกฎหมายท่ีควบคมุการประกอบธุรกิจตา่งด้าว 

 องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถแบง่เป็น 7 ประเภทดงันี ้

1.  กิจการเจ้าของคนเดยีว (Sole-proprietorship)  
ธุรกิจท่ีมีบคุคลคนเดียวเป็นผู้ลงทนุและเป็นเจ้าของกิจการโดยลําพงั จะจดทะเบียนหรือไมจ่ด

ทะเบียนก็ได้ เว้นแตดํ่าเนินกิจการท่ีเข้าขา่ยเป็นกิจการตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กําหนด 
จะต้องจดทะเบียน โดยเจ้าของกิจการต้องย่ืนขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้เร่ิม
ประกอบกิจการ 

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership)  
ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือ ห้างหุ้นสว่นสามญัไมจ่ดทะเบียน คือ ห้างหุ้นสว่นประเภทท่ีบคุคล

ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปตกลงเข้ากนัเพ่ือกระทํากิจการร่วมกนั ด้วยประสงค์จะแบง่ปันกําไรอนัจะพงึได้แตกิ่จการ
ท่ีทํานัน้ และผู้ เป็นหุ้นสว่นหมดทกุคนต้องรับผิดร่วมกนัเพ่ือหนีส้นิทัง้ปวงของห้างหุ้นสว่นโดยไมมี่จํากดั ซึง่
ไมมี่สภาพเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมาย  

ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนต้องรับผิดชอบร่วมกนัในบรรดาหนีส้นิทัง้ปวงและต้องรับผิดตอ่หนีส้นิโดย
ไมจํ่ากดัจํานวน ทัง้นี ้ผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนมีสทิธิเข้าเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการได้ นอกจากจะมีสญัญาตกลงกนั
เป็นอยา่งอ่ืน 

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบุิคคล (Juristic Ordinary Partnership)  
ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีได้จดทะเบียน จงึมีสภาพเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมาย 

  



การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศไทย 

 

4

4. ห้างหุ้นส่วนจาํกัด (Limited Partnership)  
ห้างหุ้นสว่นประเภทท่ีประกอบด้วยผู้ เป็นหุ้นสว่น 2 ลกัษณะ คือ  
(1) ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนเดียวหรือหลายคน ซึง่จํากดัความรับผิดชอบเพียงไมเ่กินจํานวนเงินท่ีตนรับ

จะลงหุ้น (Limited Partner)  
(2) ผู้ เป็นหุ้นสว่นคนเดียวหรือหลายคน ซึง่ต้องรับผิดชอบร่วมกนัในบรรดาหนีข้องห้างหุ้นสว่น

ไมจํ่ากดัจํานวน (General Partner) 

ผู้ เป็นหุ้นสว่นจําพวกไมจํ่ากดัจํานวน (General Partner) เท่านัน้ท่ีสามารถเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ
ได้ กรณีท่ีห้างหุ้นสว่นจํากดัยงัมิได้ทําการจดทะเบียน กฎหมายให้ถือวา่เป็นห้างหุ้นสว่นสามญั 

5. บริษัทจาํกัด (Limited Company) 
คือ บริษัทท่ีตัง้ขึน้ด้วยการแบ่งทนุเป็นหุ้นมีมลูค่าเท่าๆกนั โดยผู้ ถือหุ้นต่างรับผิดจํากดัเพียงไม่

เกินจํานวนเงินท่ีตนยงัชําระไม่ครบตามมูลค่าหุ้นท่ีตนได้ถืออยู่ มีผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ 3 คนขึน้ไป และต้องจด
ทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 

6. บริษัทมหาชนจาํกัด (Public Limited Company) 
บริษัทซึง่ตัง้ขึน้ด้วยความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน ให้ผู้ ถือหุ้นมีความรับผิดจํากดั 

ไมเ่กินจํานวนเงินคา่หุ้นท่ีต้องชําระ และต้องมีผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 15 คน ร่วมกนัจดัตัง้บริษัทมหาชนจํากดั 

7. องค์กรธุรกิจไม่แสวงหากาํไรที่จัดตัง้โดยกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ สมาคมการค้า และ
หอการค้า  
สมาคมการค้า คือ สถาบนัท่ีบุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ (หมายถึง บุคคลซึ่ง

ประกอบธุรกิจทางการค้า อตุสาหกรรมหรือการเงิน และให้หมายความรวมถึงบคุคลซึง่ ประกอบธุรกิจอ่ืน
ใดในทางเศรษฐกิจท่ีรัฐมนตรีได้กําหนดในกฎกระทรวง) จดัตัง้ขึน้เพ่ือทําการสง่เสริมการประกอบวิสาหกิจ 
อนัมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบง่ปันกนั1 มีคณะกรรมการเป็นผู้ ดําเนินกิจการ 

หอการค้า คือ สถาบนัท่ีบคุคลหลายคนจดัตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริมการค้า การบริการ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ อตุสาหกรรม เกษตรกรรม อนัมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้แบง่ปันกนั2  

 

                                                 
1
 พ.ร.บ. สมาคมการคา้ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 

2
 พ.ร.บ. หอการคา้ พ.ศ. 2509 แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบัที ่2 พ.ศ. 2550 มาตรา 3 
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รปูแบบองคก์รธรุกิจ

เป็นนิติบคุคล
(จดทะเบียนจดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย)

ไม่เป็นนิติบคุคล
(อาจต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย)์

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยบ์ทบญัญติัตาม บรรพ 3 ลกัษณะ 22 

ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษทั 
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ

กิจการร้านค้าเจ้าของ
คนเดียว

ห้างหุ้นส่วนสามญั

1. ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน
2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั

บริษทัจาํกดั

บริษทัมหาชนจาํกดั

องคก์รธรุกิจจดัตัง้หรือ
จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ

ช่องทางจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

 ผู้ประกอบการสามารถย่ืนขอจดทะเบียนห้างหุ้นสว่นและบริษัทได้ท่ีสํานกังานจดทะเบียนของ
กรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยสามารถย่ืนจดทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอํานาจผู้ อ่ืนดําเนินการแทน โดย
ดาวน์โหลดคําขอจดทะเบียนจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้วกรอกรายละเอียดในคําขอจดทะเบียนด้วย
วิธีการพิมพ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้ผู้ เก่ียวข้องลงช่ือในคําขอจดทะเบียน พร้อมทัง้เตรียมเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียน จากนัน้จงึนําเอกสารทัง้หมดไปย่ืนจดทะเบียน ณ สถานท่ีรับจดทะเบียน เม่ือนาย
ทะเบียนตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอจดทะเบียนครบถ้วนถูกต้อง ผู้ ขอจดทะเบียนต้องชําระ
คา่ธรรมเนียม นายทะเบียนจะสัง่รับจดทะเบียนพร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองและใบสําคญัเป็นหลกัฐาน 

สถานท่ีรับจดทะเบียนขึน้อยูก่บัท่ีตัง้ของสํานกังานใหญ่ของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
1. ในกรณีท่ีสํานักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถย่ืนจดทะเบียนได้ท่ี  

สว่นจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพฒันาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี 1 จงัหวดันนทบรีุ หรือสํานกังานพฒันา
ธุรกิจการค้าเขตทกุเขต 

2. ในกรณีท่ีสํานักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่จังหวดัอ่ืน สามารถย่ืนจดทะเบียนได้ท่ี สํานักงานพฒันา
ธุรกิจการค้าจงัหวดัท่ีห้างหุ้นสว่นหรือบริษัทมีสํานกังานแห่งใหญ่ตัง้อยู ่

ทัง้นีก้รมพฒันาธุรกิจการค้ามีบริการตรวจคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ก่อนมายื่นคําขอ  
ณ สํานกังานจดทะเบียนของกรมพฒันาธุรกิจการค้า โดยการย่ืนตรวจคําขอจดทะเบียนผ่านระบบ ออนไลน์  
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ 

ผู้ขอจดทะเบียนต้องกรอกรายละเอียดแบบพิมพ์ท่ีเตรียมไว้ในอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th 
นายทะเบียนจะตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เมื่อตรวจพิจารณาแล้วเห็นว่าถกูต้อง 
จะแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบผา่นระบบออนไลน์ 

ผู้ขอจดทะเบียนดาวน์โหลดแบบพิมพ์ท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจากเว็บไซต์และนํา 
ไปให้ผู้ เก่ียวข้องลงลายมือช่ือ แล้วนําเอกสารดังกล่าวไปจดทะเบียน ณ สํานักงานจดทะเบียนของ 
กรมพฒันาธุรกิจการค้าหรือจะส่งคําขอจดทะเบียนไปทางไปรษณีย์ก็ได้ เม่ือนายทะเบียนได้รับคําขอแล้ว 
จะทําการตรวจเปรียบเทียบความถูกต้องตรงกันของข้อความในเอกสารกับข้อความในคอมพิวเตอร์  
หากข้อความถูกต้องตรงกัน ก็จะให้ผู้ ขอจดทะเบียนชําระค่าธรรมเนียม และสั่งรับจดทะเบียนรวมทัง้ 
ออกหนงัสือรับรองและใบสําคญัให้เป็นหลกัฐานตอ่ไป 

กรมพฒันาธุรกิจการค้าได้เช่ือมโยงข้อมลูการเร่ิมต้นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยร่วมมือกบั
กรมสรรพากร สํานกังานประกนัสงัคม และกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้บริการรับจดทะเบียน 
ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ
พร้อมขอรับเลขทะเบียนนิติบคุคล เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี เลขท่ีบญัชีนายจ้างและ ส่งสําเนาข้อบงัคบัการ
ทํางาน (กรณีมีพนกังานมากกว่า 10 คน) ในคราวเดียวกนั ทําให้ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจดัตัง้
บริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากดัและห้างหุ้นส่วนสามญันิติบคุคลได้ภายในวนัเดียว ผู้ประกอบการสามารถตรวจ
เอกสารกบันายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบการยงัคงต้องลงนามในเอกสารท่ีได้รับการ
ตรวจสอบแล้วและย่ืนจดทะเบียนท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของผู้ประกอบการสญัชาติไทยและผู้ประกอบการต่างชาติมีขัน้ตอนท่ี 
ไมแ่ตกตา่งกนั โดยผู้ประกอบการตา่งชาติท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศไทยและถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 49% 
ต้องจดทะเบียนขอรับใบอนญุาตหรือหนงัสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าวท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจ (ห้างหุ้นสว่นและบริษัท) ในประเทศไทย มีขัน้ตอนหลกัดงันี ้
1. ตรวจสอบและจองช่ือนิตบุิคคล 

ผู้ประกอบการต้องดําเนินการตรวจสอบรายช่ือนิติบคุคลท่ีต้องการและกรอกข้อมลูการจองช่ือ
ในระบบฯ ซึง่กระบวนการนีไ้ม่มีค่าธรรมเนียมการจองช่ือ ผู้ประกอบการสามารถจองช่ือนิติบคุคลผ่านระบบ 
Internet (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ผู้ประกอบการต้องดําเนินการจดทะเบียนช่ือนิติบุคคลท่ีได้รับการ
อนมุตัภิายใน 30 วนั หลงัจากได้รับอนมุตัช่ืิอ 
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2. จดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

ผู้ประกอบการสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ หนงัสือคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารท่ีเก่ียวข้องได้ท่ีสํานกังานกรมพฒันาธุรกิจการค้าทัว่ประเทศหรือย่ืนเอกสารทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้

นายทะเบียนตรวจสอบความถกูต้องผา่นเว็บไซต์ www.dbd.go.th  

ทัง้นีใ้นกระบวนการรวบรวมเอกสารผู้ประกอบการต้องดําเนินการตาม 4 ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
(1) จดัให้มีผู้ เข้าช่ือครบถ้วนตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
(2) ประชมุจดัตัง้บริษัทเพ่ือพิจารณากิจการตา่งๆ ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 

1108 โดยมีผู้ เร่ิมก่อการและผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม (มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมได้) และ 
ผู้ เร่ิมก่อการและผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้นทกุคนให้ความเห็นชอบในกิจการท่ีได้ประชมุกนันัน้ 

(3) ผู้ เร่ิมก่อการได้มอบกิจการทัง้ปวงให้แก่กรรมการบริษัท 
(4) กรรมการได้เรียกให้ผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้นใช้เงินคา่หุ้น โดยจะเรียกครัง้เดียวเตม็มลูคา่หรือไมน้่อย

กวา่ร้อยละย่ีสบิห้า ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้ เข้าช่ือซือ้หุ้นทกุคนได้ชําระเงินคา่หุ้นเสร็จแล้ว 
 

3. ชาํระค่าธรรมเนียม 
ผู้ประกอบการชําระคา่ธรรมเนียมท่ีสํานกังานกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
 

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งผลการจดทะเบียน 
เม่ือนายทะเบียนได้พิจารณาเอกสารและอนมุตัิการจดทะเบียน ธุรกิจจะได้รับหนงัสือสําคญั

การจดทะเบียนและใบรับรองเป็นหลกัฐาน 
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ขัน้ตอนการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาต ิ

 

  

จองช่ือนิติบคุคลขัน้ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบียน

เตรียมเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

ขัน้ตอน
การย่ืนขอจดทะเบียน

หากเอกสารไม่ถกูต้อง 
ส่งเรื่องคืนให้ผู้จด
ทะเบียนแก้ไข

ย่ืนจดทะเบียน
ด้วยตนเอง

ย่ืนจดทะเบียน
โดยส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์

กรณีย่ืนด้วยตนเอง กรณีย่ืนทางอินเทอรเ์น็ต

Login เข้าระบบ 

เลือกจงัหวดัท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่

เลือกธรุกรรมท่ีต้องการ.

นายทะเบียนตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร

เอกสารถกูต้อง

ผู้ขอพิมพเ์อกสารการจดทะเบียนและ
นําไปให้ผู้เก่ียวข้องลงนาม

ย่ืนจดทะเบียนท่ีสถานท่ีรบัจด
ทะเบียน

หากเอกสารถกูต้อง ผู้ขอชาํระค่าธรรมเนียม และ
นายทะเบียนออกใบสาํคญั/หนังสือรบัรอง/สาํเนาเอกสาร

นายทะเบียนตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร
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เอกสาร / ข้อมูลที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกจิ 

เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศไทยประกอบด้วยเอกสารและข้อมลู ดงันี ้
1. ข้อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดตัง้บริษัทจาํกัด 

(1) คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากดั (แบบ บอจ.1)  
(2) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากดั  
(3) หนงัสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนกึอากรแสตมป์ 200 บาท  
(4) รายการจดทะเบียนจดัตัง้ (แบบ บอจ.3)  
(5) แบบวตัถท่ีุประสงค์ (แบบ ว.)  
(6) รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)  
(7) แบบแจ้งผลการจองช่ือนิตบิคุคลท่ียงัไมค่รบกําหนด  
(8)   หลกัฐานให้ความเห็นชอบในการจดัตัง้บริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

(เฉพาะการประกอบธุรกิจท่ีมีกฎหมายพิเศษควบคมุ เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 
ธุรกิจเงินทนุหลกัทรัพย์ กิจการข้อมลูเครดติ บริหารสนิทรัพย์ กิจการคลงัสนิค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น)  

(9) บญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)  
(10) สําเนาบญัชีรายช่ือผู้ เข้าช่ือซอืหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุให้ความเห็นชอบใน

กิจการท่ีได้ประชมุจดัตงับริษัทพร้อมลายมือช่ือ  
(11) สําเนารายงานการประชมุตัง้บริษัท  
(12) สําเนาข้อบงัคบั ผนกึอากร 200 บาท (ถ้ามี)  
(13) สําเนาหลกัฐานการรับชําระคาหุ้นท่ีบริษัทออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น  
(14) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบบั  
(15) แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สํานกังานแห่งใหญ่และสถานท่ีสําคญับริเวณใกล้เคียงโดยสงัเขป 
(16) สําเนาบตัรประจําตวัของผู้ เร่ิมก่อการและกรรมการทกุคน  
(17) สําเนาหลกัฐานการเป็นผู้ รับรองลายมือช่ือ (ถ้ามี) 
(18) หนงัสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนไมส่ามารถย่ืนขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็

มอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนดําเนินการแทนโดยทําหนงัสือมอบอํานาจและผนกึอากรแสตมป์ด้วย) 
(19) กรณีบริษัทจํากดัมีผู้ ถือหุ้นเป็นคนตา่งด้าวถือหุ้นในบริษัทจํากดัไม่ถึงร้อยละ 50 ของทนุ

จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลง
นามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานท่ีธนาคารออกให้ เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะ
การเงินของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดงักล่าวต้องแสดง
จํานวนเงินท่ีสอดคล้องกบัจํานวนเงินท่ีนํามาลงหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย 
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การลงลายมือช่ือ 

สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทกุฉบบั ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอยา่งน้อยหนึง่คนรับรอง
ความถกูต้อง ยกเว้นสําเนาบตัรประจําตวัหรือหลกัฐานการเป็นผู้ รับรองลายมือช่ือผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้ เป็น
เจ้าของบตัรหรือผู้ขอจดทะเบียนอยา่งน้อยหนึง่คนเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองความถกูต้อง  

การลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท และเอกสารประกอบต้องให้ 
ผู้ เป็นหุ้นสว่น ผู้ เร่ิมก่อการ หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการ หรือผู้ ชําระบญัชี ลงลายมือช่ือด้วยตนเอง โดยจะมอบ
อํานาจให้ผู้ อ่ืนลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนแทนไมไ่ด้ 

ผู้ ท่ีจะต้องเป็นผู้ลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นสว่น หรือบริษัทได้แก่ 
(1) คําขอจดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากดัคือ ผู้ เร่ิมก่อการคนหนึง่คนใด 
(2) คําขอจดทะเบียนจดัตัง้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทคือ หุ้นส่วนผู้จดัการ หรือกรรมการผู้ มีอํานาจ

กระทําการผกูพนับริษัท 
(3) คําขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิห้างหุ้นสว่นหรือบริษัท คือ หุ้นสว่นผู้จดัการ หรือกรรมการผู้ มี

อํานาจกระทําการผกูพนับริษัทตามท่ีได้จดทะเบียนไว้เดมิ 
(4) คําขอจดทะเบียนเลกิและเสร็จการชําระบญัชี รวมถึงการย่ืนรายงานการชําระบญัชีคือผู้ ชําระบญัชี 

กรณีท่ีไมอ่าจลงช่ือตอ่หน้านายทะเบียนได้ ให้ผู้ขอจดทะเบียนลงลายมือช่ือตอ่หน้าบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. กรณีลงลายมือช่ือในประเทศไทย 

(1) พนกังานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชัน้ผู้ใหญ่ ซึง่ประจําอยูใ่นท้องท่ีภมูิลําเนาของผู้ขอจดทะเบียน 
(2) สามญัสมาชิกหรือสมาชิกวิสามญัแห่งเนตบิณัฑิตยสภา หรือ 
(3) บคุคลอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนกลางประกาศกําหนด ได้แก่ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
- กรรมการหรือเจ้าหน้าท่ีของหอการค้าไทยหรือหอการค้าจงัหวดั ซึง่สามารถรับรองลายมือ

ช่ือผู้ ขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทท่ีมีสํานักงานแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในเขตจังหวดัท่ีหอการค้าตัง้อยู่ ตาม
ประกาศสํานกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทกลาง 

2. กรณีลงลายมือช่ือในต่างประเทศ 
(1) เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสลุไทย หรือหัวหน้าสํานกังานสงักัด

กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนัน้  
(2) บคุคลซึง่สามารถให้การรับรองท่ีสมบรูณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ หรือ 
(3) บคุคลท่ีควรเช่ือถือได้สองคนมาลงลายมือช่ือรับรองตอ่หน้านายทะเบียนวา่เป็นลายมือช่ือจริง 
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ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ 

ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจสําหรับนิติบุคคลของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจํากัด
สามารถจําแนกได้ดงันี ้

1. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 

รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1. จดทะเบียนห้างหุ้นสว่น  
    1.1 ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนรวมกนัไมเ่กิน 1,000,000 บาท  1,000.- 
    1.2 ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนรวมกนัทกุ 100,000 บาท ท่ีกําหนดไว้  100.- 
    1.3 ทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคนรวมกนัตัง้แต ่5,000,000 บาท  5,000.- 
2. จดทะเบียนควบห้างหุ้นสว่น  2,000.- 
3. จดทะเบียนแก้ไขช่ือห้างหุ้นสว่น  400.- 
4. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค์  400.- 
5. จดทะเบียนแก้ไขท่ีตัง้สํานกังานแหง่ใหญ่ และ/หรือสํานกังานสาขา  400.- 
6. จดทะเบียนหุ้นสว่นเข้าใหม ่(คนละ) 300.- 
7. จดทะเบียนหุ้นสว่นออก (คนละ) 300.- 
8. จดทะเบียนแก้ไขทนุ    
    8.1 จดทะเบียนลดทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่น (คนละ) 300.- 
    8.2 จดทะเบียนเพิ่มทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นคดิตามทนุของผู้ เป็นหุ้นสว่นทกุคน 
         ท่ีเพิม่ขึน้รวมกนัทกุ 100,000 บาท 
        (เศษของ 100,000 บาท ให้คดิเป็น 100,000 บาท) 

100.-  

          เพิ่มทนุตัง้แต ่5,000,000 บาท  5,000.- 
9. จดทะเบียนเปล่ียนสิง่ท่ีนํามาลงหุ้นของผู้ เป็นหุ้นสว่น (คนละ) 300.- 
10. จดทะเบียนเปล่ียนจําพวกหุ้นสว่น (คนละ) 300.- 
11. จดทะเบียนแก้ไขหุ้นสว่นผู้จดัการ 400.- 
12. จดทะเบียนข้อจํากดัอํานาจหุ้นสว่นผู้จดัการ 400.- 
13. จดทะเบียนแก้ไขตรา 400.- 
14. จดทะเบียนรายการอ่ืน ๆ ซึง่เห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ 400.- 

 หมายเหต:ุ 1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ 30.67 บาท อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
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2. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจาํกัด 

รายการ ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1. จดทะเบียนหนงัสือบริคณห์สนธิ   
     1.1 ทนุจดทะเบียนไมเ่กิน 1,000,000 บาท  500.- 
     1.2 ทนุจดทะเบียนทกุ 100,000 บาท ท่ีกําหนดไว้ 50.- 
     1.3 ทนุจดทะเบียนตัง้แต ่50,000,000 บาท  25,000.- 
2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิก่อนจดัตัง้บริษัท   
     2.1 จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิทกุข้อ(นอกจากการเพิม่ทนุ) 400.- 
     2.2 จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิเพ่ือเพิม่ทนุ   
           (1) ทนุจดทะเบียนท่ีเพิม่ไมเ่กิน 1,000,000 บาท  500.- 
           (2) ทนุจดทะเบียนทกุ 100,000 บาท ท่ีเพิ่มขึน้  50.- 
           (3) ทนุจดทะเบียนท่ีเพิม่ตัง้แต ่50,000,000 บาท  25,000.- 
3. จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทจํากดั   
     3.1 ทนุจดทะเบียนไมเ่กิน 1,000,000 บาท  5,000.- 
     3.2 ทนุจดทะเบียนทกุ 100,000 บาท ท่ีกําหนดไว้  500.- 
     3.3 ทนุจดทะเบียนตัง้แต ่50,000,000 บาท ขึน้ไป  250,000.- 
4. จดทะเบียนควบบริษัทจํากดั 5,000.- 
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้างหุ้นสว่นจดทะเบียนหรือ   
    ห้างหุ้นสว่นจํากดัเป็นบริษัทจํากดั   
     5.1 ทนุจํานวนไมเ่กิน 1,000,000 บาท  5,000.- 
     5.2 ทนุจดทะเบียนทกุ 100,000 บาท ท่ีกําหนดไว้  500.- 
     5.3 ทนุจดทะเบียนตัง้แต ่50,000,000 บาท ขึน้ไป  250,000.- 

 หมายเหต:ุ 1 เหรียญสหรัฐ (USD) มีคา่ 30.67 บาท อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
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เว็บไซต์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

หนว่ยงานท่ีให้ข้อมลูเก่ียวกบัการจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจในประเทศไทย 

1. ด้านการจดทะเบียน  
(1) กรมพฒันาธุรกิจการค้า : www.dbd.go.th 

2. ด้านการค้าการลงทนุ 

(1) สํานกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) :  www.boi.go.th 

(2) กรมสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.ditp.go.th 

(3) กรมการค้าระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ : www.dft.go.th  

   
ทีม่า : 1. กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
 2. “โครงการศึกษาการจดัการและเชือ่มโยงธรุกิจในกลุ่ม AEC” กรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
 3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก 
   


