การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด
(ภายในวันเดียว)

ขั้นตอน
การจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและ
จัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)
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ดำเนินการ
ภายในวันเดียวกัน
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ยื่นจดทะเบียน
ภายใน 3 เดือน
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จะดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในหนึ่งวันไดอยางไร
ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดำเนินการทุกขั้นตอนดังตอไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการจัดทำ
หนังสือบริคณห สนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสื อบริ คณหสนธิและจดทะเบี ยนตั้งบริ ษั ทไปพร อ มกั น
ภายในวันเดียวก็ได
1. ผูเริ่มกอการตั้งแต 3 คนขึ้นไป รวมกันจัดทำหนังสือบริคณหสนธิ โดยสามารถตรวจสอบและจองชื่อ
ไดทันที กอนจัดทำหนังสือบริคณหสนธิ
2. จัดใหมีผูเขาชื่อซื้อหุนครบตามจำนวนหุนทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุ มจั ดตั้ งบริ ษัท (โดยไม ต องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท) เพื่อพิจ ารณากิจ การตางๆ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1108 โดยมีผูเริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนเขารวมประชุม
(มอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทนได) และผูเริ่มกอการ และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคน ใหความเห็นชอบในกิจการ
ที่ไดประชุมกันนั้น
4. ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัท
5. กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุน ใชเงินคาหุน โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลคาหรือไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหาของมูลคาหุน ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได และผูเขาชื่อซื้อหุนทุกคนไดชำระเงินค าหุน
เสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลที่ตองใชในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
1. ชื่อของบริษัท *ดูหลักเกณฑการใชชื่อนิติบุคคล*
ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคลไดที่ : https://reserve.dbd.go.th/
2. ที่ตั้งสำนักงานแหงใหญ / สาขา (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด) พรอมเลขรหัสประจำบานของที่ตั้งสำนักงาน,
E-mail, หมายเลขโทรศัพทของบริษัทหรือกรรมการ และ/หรือชื่อหรือที่อยูเว็บไซต (URL) ที่ใชในการประชาสัมพันธ
หรือประกอบธุรกิจ
3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกำหนดวัตถุที่ประสงค*
4. ทุนจดทะเบียน จะตองแบงเปนหุนๆ มีมูลคาหุนเทาๆ กัน (มูลคาหุนจะตองไมต่ำกวา 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู อายุ หมายเลขโทรศัพท เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ) อาชีพ
และจำนวนหุนที่ผูเริ่มกอการจองซื้อไว
6. ชื่อ ที่อยู อายุ หมายเลขโทรศัพท เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ)
ของพยาน 2 คน
7. ชำระคาอากรแสตมปหนังสือบริคณหสนธิ เปนเงิน 200 บาท
8. ขอบังคับและชำระคาอากรแสตมป เปนเงิน 200 บาท (ถามี)
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9. จำนวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชำระแลวทุกหุน อยางนอยรอยละ 25 ของมูลคาหุน
10. ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ)
ของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (อำนาจกรรมการ)
*ดูตัวอยางการกำหนดอำนาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเปนชาวตางชาติ) และจำนวนหุน
ของผูถือหุนแตละคน
14. ดวงตราสำคัญ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการกำหนดดวงตรา*
บริษัทจะไมจดทะเบียนดวงตราสำคัญของบริษัทก็ได หากวาอำนาจกรรมการไมไดกำหนดใหตอง
ประทับดวงตราสำคัญดวย
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถ Download จาก https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=941
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระคาอากรแสตมป 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุที่ประสงค (แบบ ว.)
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
7. ใบแจงผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมหมดอายุ
8. หลั ก ฐานให ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ตั ้ งบริษ ั ท เพื ่ อ ประกอบธุ ร กิ จ จากหน ว ยงานที ่ เ กี่ ย วข อง
(ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เชน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจขอมูลเครดิต ธุรกิจจัดหางาน
กิจการซื้อขายสินคาลวงหนา (คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย กิจการนายหนาประกันภัย ธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจ
ตลาดแบบตรง)
9. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
10. สำเนาบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนหรือผูรับมอบฉันทะในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการ
ที่ไดประชุมจัดตั้งบริษัทพรอมลายมือชื่อ
11. สำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
12. สำเนาขอบังคับ ชำระคาอากรแสตมป 200 บาท (ถามี)
13. สำเนาหลักฐานการรับชำระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
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14. กรณีบริษัทจำกัดมีผูถือหุนเปนคนตางดาวถือหุนในบริษัทจำกัดไมถึงรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือกรณีบริษัทจำกัดไมมีคนตางดาวเปนผูถือหุน แตคนตางดาวเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามหรือรวมลงนาม
ผู กพั น บริ ษั ท ให ส  งเอกสารหลั กฐานที ่ ธ นาคารออกให เพื่อรับ รองหรื อแสดงฐานะการเงิน ของผู ถ ื อ หุ น
ที่มีสัญชาติไทยแตละรายประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกลาวตองแสดงจำนวนเงินที่สอดคลองกับ
จำนวนเงิ น ที่ น ำมาลงหุ  น ของผู  ถ ื อ หุ  น แต ล ะราย ตามคำสั ่ ง สำนั ก งานทะเบี ย นหุ  น ส ว นบริ ษ ั ท กลาง ที่
205/2555 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
15. กรณีทุนที่ขอจดทะเบียนเกินกวา 5 ลานบาท ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติมตาม
คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
16. แบบ สสช.1
17. แผนที่แสดงทีต่ ั้งสำนักงานแหงใหญและสถานที่สำคัญบริเวณใกลเคียงโดยสังเขป
18. สำเนาบัตรประจำตัวของผูเริ่มกอการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตรประจำตัว*
19. สำเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจดทะเบียน*
20. หนังสือมอบอำนาจ (ถามี)
สำเนาเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ตองใหผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนรั บรอง
ความถู ก ต อ ง ยกเว น สำเนาบั ต รประจำตั ว หรื อ หลั ก ฐานการเป น ผู  ร ั บ รองลายมื อ ชื ่ อ ผู  ข อจดทะเบี ย น
ใหผูเปนเจาของบัตรหรือผูขอจดทะเบียนอยางนอยหนึ่งคนเปนผูลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง
คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิ
2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. หนังสือรับรอง
4. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
5. รับรองสำเนาเอกสารคำขอจดทะเบียน

รายการละ
ฉบับละ
หนาละ

500
5,000
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัด (ภายในวันเดียว)
หนวยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการคาและสำนักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้
1. หนวยงานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 แหง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ)
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการคา เขต 1-6 (ปนเกลา พหลโยธิน รัชดาภิเษก สี่พระยา ศรีนครินทร (ศูนยการคาธัญญาพารค)
และแจงวัฒนะ (ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)) เฉพาะการขอจดทะเบียนธุรกิจหลักทรัพย ยื่น
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ำ) **ดูรายละเอียดที่ตั้ง**
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2. หน ว ยงานในสว นภู มิ ภาคที่ สำนักงานพาณิช ยจ ังหวัด จังหวัดละ 1 แหง รวมถึงสาขาของ
สำนักงานพาณิชยจังหวัด ในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แหง คือ แมสอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
นอกจากนี้สามารถยื่นจดทะเบียนทางระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส (e-Registration)
ที่เว็บไซต https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml
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