ดูตวั อยางการกรอกแบบพิมพ
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด (ภายในวันเดียว)

ผูเริ่มกอการ/ผูถือหุน/กรรมการ
คนใดคนหนึง่ จองชือ่ นิตบิ คุ คล
ผูเริ่มกอการตั้งแต 3 คนขึน้ ไป จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ
ผูเ ริม่ กอการจัดใหมกี ารจองซือ้ หุน ทัง้ หมด
ดําเนินการภายใน
วันเดียวกัน

ประชุมจัดตั้งบริษัท
คณะกรรมการเรียกใหชาํ ระคาหุน
ตามทีท่ ป่ี ระชุมจัดตัง้ บริษทั กําหนด
ซึง่ ตองไมนอ ยกวาหุน ละ 25%
จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/
ยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน
ภายใน 3 เดือน
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จะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดภายในหนึ่งวันไดอยางไร
ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการทุกขั้นตอนดังตอไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการจัดทํา
หนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพรอมกันภายใน
วันเดียวก็ได
1. ผูเริ่มกอการตั้งแต 3 คนขึ้นไป รวมกันจัดทําหนังสือบริคณหสนธิ
2. จัดใหมีผูเขาชื่อซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไมตองออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108 โดยมีผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุม
(มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนได) และผูเริ่มกอการ และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคน ใหความเห็นชอบในกิจการที่
ไดประชุมกันนั้น
4. ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัท
5. กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุน ใชเงินคาหุน โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลคาหรือไมนอยกวารอย
ละยี่สิบหาของมูลคาหุน ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนไดชําระเงินคาหุนเสร็จ
เรียบรอยแลว
ขอมูลที่ตองใชในการจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ไดจองชื่อไว) *ดูหลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ / สาขา (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด) พรอมเลขรหัสประจําบานของที่ตั้งสํานักงาน,
E-mail และหมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือกรรมการ
3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถุที่ประสงค*
4. ทุนจดทะเบียน จะตองแบงเปนหุนๆ มีมูลคาหุนเทาๆ กัน (มูลคาหุนจะตองไมต่ํากวา 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู อาชีพ และจํานวนหุนที่ผูเริ่มกอการจองซื้อไว
6. ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป 200 บาท
8. ขอบังคับ (ถามี)
9. จํานวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชําระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกําหนดอํานาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถือหุนแตละคน
14. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
15. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ/สาขา
บริษัทจะไมจดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได หากวาอํานาจกรรมการไมไดกําหนดใหตอง
ประทับตราสําคัญดวย
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เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.)
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
7. แบบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมครบกําหนด
8. หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กิจการขอมูลเครดิต บริหารสินทรัพย กิจการคลังสินคา กิจการไซโล
หรือกิจการหองเย็น)
9. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
10. สําเนาบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่
ไดประชุมจัดตั้งบริษัทพรอมลายมือชื่อ
11. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
12. สําเนาขอบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถามี)
13. สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
14. กรณีบริษัทจํากัดมีผูถือหุนเปนคนตางดาวถือหุนในบริษัทจํากัดไมถึงรอยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน หรือกรณีบริษัทจํากัดไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามหรือ
รวมลงนามผูกพันบริษัท ใหสงเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผูถือ
หุนที่มีสัญชาติไทยแตละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจํานวนเงินที่สอดคลอง
กับจํานวนเงินที่นํามาลงหุนของผูถือหุนแตละราย
15. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
16. แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานแหงใหญและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
17. สําเนาบัตรประจําตัวของผูเริ่มกอการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจําตัว*
18. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี)
*ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
19. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเองก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกตอง ยกเวนสําเนาบัตรประจําตัวหรือหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน ใหผูเปน
เจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จาก www.dbd.go.th
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คาธรรมเนียม
1.จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท
แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไมใหต่ํากวา
และ ไมใหเกิน
2.จดทะเบียนตั้งบริษัท ทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท แหงทุนที่กําหนดไว
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท รวมกันไมใหต่ํากวา
และ ไมใหเกิน
3.หนังสือรับรอง
ฉบับละ
4.ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
ฉบับละ
5.รับรองสําเนาเอกสารคําขอจดทะเบียน
หนาละ

50 บาท
500 บาท
25,000 บาท
500 บาท
5,000 บาท
250,000 บาท
200 บาท
100 บาท
50 บาท

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

