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การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด (ภายในวันเดียว) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 

ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด 

ประชุมจัดตั้งบริษัท 

คณะกรรมการเรียกให้ช าระค่าหุ้น 
ตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทก าหนด 
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหุ้นละ 25% 

 

จัดท าค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/
ยื่นค าขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

ด าเนินการภายใน 
วันเดียวกัน 

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการ 
คนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

ยื่นจดทะเบียน 
ภายใน 3 เดือน 

http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj4.pdf
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จะด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัดภายในหนึ่งวันได้อย่างไร 

ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ด าเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้  ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการ
จัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ  กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไปพร้อม
กันภายในวันเดียวก็ได้ 

1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป ร่วมกันจัดท าหนังสือบริคณห์สนธิ 
2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีบริษัทจะจดทะเบียน 
3. ประชุมจัดตั้งบริษัท (โดยไม่ต้องออกหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท)  เพื่อพิจารณากิจการต่างๆ 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วม
ประชุม  (มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบ
ในกิจการที่ได้ประชุมกันนั้น 

4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท 
5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่าหรือไม่น้อย

กว่าร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนได้ช าระเงินค่าหุ้น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจ ากัด 

1. ชื่อของบริษัท (ตามท่ีได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*   
2. ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด)  พร้อมเลขรหัสประจ าบ้านของที่ตั้ง

ส านักงาน, E-mail และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ  
3. วัตถุท่ีประสงค์ของบริษัทท่ีจะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การก าหนดวัตถุท่ีประสงค์*  
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ ากว่า 5 บาท) 
5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ และจ านวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้  
6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน 
7. อากรแสตมป์ 200 บาท 
8. ข้อบังคับ (ถ้ามี) 
9. จ านวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกช าระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุของกรรมการ 
11. รายชื่อหรือจ านวนกรรมการที่มีอ านาจลงชื่อแทนบริษัท (อ านาจกรรมการ) 

 *ดูตัวอย่างการก าหนดอ านาจกรรมการ*  
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน  
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ และจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน  
14. ตราส าคัญ  *ดูหลักเกณฑ์การก าหนดดวงตรา*   
15. ที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่/สาขา 

บริษัทจะไม่จดทะเบียนตราส าคัญของบริษัทก็ได้  หากว่าอ านาจกรรมการไม่ได้ก าหนดให้
ต้องประทับตราส าคัญด้วย 

 

 
 

http://www.dbd.go.th/thai/register/to_suggest.phtml
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro5.pdf
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
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจ ากัด 
1. ค าขอจดทะเบียนบริษัทจ ากัด (แบบ บอจ.1) 
2. แบบค ารับรองการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด 
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท 
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3) 
5. แบบวัตถุท่ีประสงค์ (แบบ ว.) 
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 
7. แบบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่ครบก าหนด 
8. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพ่ือประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ กิจการข้อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล 
หรือกิจการห้องเย็น) 

9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) 
10. ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบใน

กิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ 
11. ส าเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท 
12. ส าเนาข้อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ามี) 
13. ส าเนาหลักฐานการรับช าระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น 
14. กรณีบริษัทจ ากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจ ากัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุน           

จดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจ ากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม
หรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพ่ือรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของ
ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบค าขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจ านวนเงินที่
สอดคล้องกับจ านวนเงินที่น ามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย  

15. แบบ สสช.1 จ านวน 1 ฉบับ 
16. แผนที่แสดงที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่และสถานที่ส าคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป 
17. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจ าตัว* 
18. ส าเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) 

 *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*   
19. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง        

ก็มอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทนโดยท าหนังสือมอบอ านาจและผนึกอากรแสตมป์ด้วย) 

               ส าเนาเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคน
รับรองความถูกต้อง ยกเว้นส าเนาบัตรประจ าตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้
ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 
 

  แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถขอและซื้อได้จากหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือ Download จาก www.dbd.go.th 
 
 
 

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
http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=20068
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ค่าธรรมเนียม 
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิทุกจ านวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท

แห่งจ านวนทุนที่ก าหนดไว้ 50 บาท 
เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ รวมกันไม่ให้ต่ ากว่า 500 บาท 
และ ไม่ให้เกิน 25,000 บาท 

2. จดทะเบียนตั้งบริษัท ทุกจ านวนเงินไมเกิน 100,000 บาท แหงทุนที่ก าหนดไว        500 บาท
เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท รวมกันไมใหต่ ากวา              5,000 บาท
และ ไมใ่ห้เกิน  250,000 บาท 

3. หนังสือรับรอง  ฉบับละ  200 บาท 
4. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ          100 บาท 
5. รับรองส าเนาเอกสารค าขอจดทะเบียน หน้าละ  50 บาท 

สถานที่จดทะเบียน 

1. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนได้ที่ ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต  
*ดูรายละเอียด*

2. ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืน ยื่นจดทะเบียนได้ที่ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่
บริษัทมีส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ 

3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th 
*ดูค าแนะน าการจดทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต*

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ 

http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=739
http://www.dbd.go.th/register/login.phtml
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/detail5_intro9.pdf
http://www.dbd.go.th/mainsite/fileadmin/downloads/03_boj/sample_boj4.pdf



