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การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด  
(ภายในวนัเดยีว) 

การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและ 
ขั้นตอน  

จัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)  

ยื่นจดทะเบียน 
ภายใน 3 เดือน 
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ดำเนินการ 
ภายในวันเดียวกัน 
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จะดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในหนึ่งวันได้อย่างไร  
 ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ดำเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัดทำ
หนังสือบริคณห์สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อมกัน  
ภายในวันเดียวก็ได้ 
 1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ โดยสามารถตรวจสอบและจองชื่อ
ได้ทันที ก่อนจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ 
 2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
 3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั ้งบริษัท) เพื ่อพิจารณากิจการต่างๆ  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม  
(มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการ 
ที่ได้ประชุมกันนั้น  
 4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท  
 5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อยกว่า  
ร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ชำระเงินค่าหุ้น 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด 
 1. ชื่อของบริษัท *ดูหลักเกณฑ์การใช้ชื่อนิติบุคคล* 
  ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลได้ที่ : https://reserve.dbd.go.th/ 
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน, 
E-mail, หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ และ/หรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรือประกอบธุรกิจ 
 3. วัตถุท่ีประสงค์ของบริษัทท่ีจะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดวัตถุท่ีประสงค์* 
 4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)  
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) อาชีพ 
และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้ 
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)     
ของพยาน 2 คน  
 7. ชำระค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเงิน 200 บาท  
 8. ข้อบังคับและชำระค่าอากรแสตมป ์เป็นเงิน 200 บาท (ถ้ามี)  
 9. จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้วทุกหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น  
 10. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ  (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของกรรมการ  
 
 
 

https://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail_name_reservation.pdf
https://reserve.dbd.go.th/
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro5.pdf
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 11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ) 
*ดูตัวอย่างการกำหนดอำนาจกรรมการ* 
 12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน 
 13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจำนวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน 
 14. ดวงตราสำคัญ (ถ้ามี)  *ดูหลักเกณฑ์การกำหนดดวงตรา* 
 
 บริษัทจะไม่จดทะเบียนดวงตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากว่าอำนาจกรรมการไม่ได้กำหนดให้ต้อง
ประทับดวงตราสำคัญด้วย 
 
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่  

 
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)  
 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) 
 2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด 
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท  
 4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)  
 5. แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.)  
 6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)  
 7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ 
 8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั ้งบริษัทเพื ่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน 
กิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย์ กิจการนายหน้าประกันภัย ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจ
ตลาดแบบตรง) 
 9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
 10. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการ  
ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ 
 11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
 12. สำเนาข้อบังคับ ชำระค่าอากรแสตมป ์200 บาท (ถ้ามี) 
 13. สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
 14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนาม
ผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื ่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู ้ถ ือหุ้น  
ที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับ
จำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 205/2555 
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 
 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_b_intro01.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro6.pdf
https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/Kamsang_205-2555.pdf
https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/Kamsang_205-2555.pdf
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941


 

 www.dbd.go.th  สายด่วน 1570 

 
 

 15. กรณทีุนที่ขอจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม  
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 1/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 
 16. แบบ สสช.1 
 17. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
 18. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว* 
 19. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน* 
 20. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 
 
 สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้นสำเนาบัตรประจำตัวหรือหลักฐานการเป็นผู ้ร ับรองลายมือชื ่อผู ้ขอจดทะเบียน  
ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
 
ค่าธรรมเนียม 
 1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ        500   บาท  
 2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด      5,000   บาท 
 3. หนังสือรับรอง      รายการละ     40   บาท  
 4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน    ฉบับละ    100   บาท  
 5. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน   หน้าละ      50   บาท  
 
สถานที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว) 
 หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 
  1. หน่วยงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)  
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 (ปิ่นเกล้า พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค) 
และแจ้งวัฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) เฉพาะการขอจดทะเบียนธุรกิจหลักทรัพย์ยื่น          
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้ำ)  **ดูรายละเอียดที่ตั้ง** 
  2. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง รวมถึงสาขาของ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ในพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย                           

นอกจากนี้สามารถยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)       
ที่เว็บไซตก์รมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือคลิกที่นี่  
 
 

 
 
 

 

 

https://www.dbd.go.th/download/law_list_new/act/pdf/dbd_law_officer_order_1_25660203.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro7.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro8.pdf
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469413140
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
https://www.dbd.go.th/download/downloads/03_boj/sample_boj4.pdf

