ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
คาแนะนาในการจดทะเบียนตั้งบริษัท กรณีจดั ตั้งคนละวัน

ขั้นตอนที่ 1

การจดทะเบียน
หนังสือบริคณห์สนธิ

ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่ง
จองชื่อนิติบุคคล

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน 30วัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล

ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
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ขั้นตอนที่ 2

การจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจากัด

เมื่อหุ้นทั้งหมดได้มีการจองซื้อ
ครบถ้วน ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือ
นัดประชุมตั้งปริษัท
นัดไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประชุมตั้งบริษัทและแต่งตั้ง
กรรมการ

ยื่นจดทะเบียนตั้งบริษัทภายใน 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มีการประชุมตั้งบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
เรียกให้ชาระค่าหุ้นตามที่ที่ประชุม
จัดตั้งบริษัทกาหนด ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าหุ้นละ 25%

ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
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การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เริ่มก่อการคนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิภายใน
30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียน อนุญาตให้
จองชื่อนิติบุคคล

ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ

ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

นายทะเบียนรับจดทะเบียน
ขั้นตอนการดาเนินการในการจัดตั้งบริษัทจากัด มี 2 ขั้นตอน คือ
1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้ เริ่ มก่ อการจองชื่ อนิ ติบุ คคล ให้ ผู้ ที่ ประสงค์จะจดทะเบียนจั ดตั้ง บริษัท ขึ้ นใหม่ ตรวจสอบชื่ อ
ที่ต้องการจองว่า ชื่อดังกล่ าวต้องไม่เหมือนหรือมีเสี ยงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ ายคลึ งกันกับชื่อที่ได้จอง
หรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียน
ห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ข้อ 38(1) - (11) ด้วยตนเอง และนาใบแจ้งผลการจองชื่อไป
ประกอบการขอจดทะเบียนต่อไป *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
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2. เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อแล้ว ผู้เริ่มก่อการอย่างน้อย 3 คน เข้าชื่อกันจัด ทาหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เริ่มก่อการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้
2.2 มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป
2.3 จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
3. ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การยื่ น จดทะเบี ย นหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ต่ อ นายทะเบี ย นภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่
นายทะเบียนอนุญาตให้จองชื่อนิติบุคคล
4. ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงในหนังสือ บริคณห์สนธิ ฉบับนี้สิ้นผล หากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์ส นธิ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องเตรียมข้อมูล ดังต่อไปนี้ เพื่อกรอกใน
คาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบการจดทะเบียน คือ
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ตากว่
่ า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจานวนหุ้นที่
ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้ และลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการนั้นทุกคน
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ) ของพยาน 2 คน และ
ลายมือชื่อพยานซึ่งรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชาระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
5. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถ้ามี)
6. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะ
ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
7. สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
8. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
9. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้น สาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
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กรณี ก ารยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นแบบใช้ เ อกสารจั ด ท าค าขอ แบบพิ ม พ์ จ ดทะเบี ย นสามารถ
Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. กรณีขอใหนายทะเบียนรับรองเอกสารคาขอจดทะเบียน

หนาละ

500 บาท
50 บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น
87 แห่ ง โดยตั้ ง อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร จ านวน 7 แห่ ง ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า (สนามบิ น น้ า)
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา บางนา และแจ้งวัฒนะ
(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน
และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษควบคุ ม ได้แก่
หลักทรัพย์ คลังสินค้า ห้องเย็น ไซโล นายหน้าประกันภัย บริหารสินทรัพย์ ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สานักงาน
บริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษัทจ ากัดที่มีสานักงานแห่ งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่นจดทะเบี ยนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Registration) ที่เว็บไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

