ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด

เมื่อได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว
ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุมจัดตั้งบริษัท
นัดไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประชุมตั้งบริษัท

ภายใน 3 เดือน

คณะกรรมการเรียกให้ชาระค่าหุ้น
ตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกาหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าหุ้น
จัดทาคาขอจดทะเบียน/
ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

2
เมื่อจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ก็ให้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
2. เมื่อมีการจองซื้อหุ้นหมดแล้ว ก็ให้ผู้เริ่มก่อการออกหนังสือนัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้ อหุ้นเพื่อประชุม
จัดตั้งบริษัท การออกหนั งสือนั ดประชุมจะต้องห่ างจากวันประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 7 วัน)
3. จัดประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเพื่อจัดตั้งบริษัท
3.1 องค์ประชุมจะต้องมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น
ทั้งหมดและนับจานวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด (จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนก็ได้)
3.2 วาระการประชุม
(1) รับรองบัญชีรายชื่อฐานะและสานักของผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น พร้อมทั้งจานวนหุ้นซึ่งต่างคน
ได้ลงชื่อซื้อไว้
(2) พิจารณาตั้งข้อบังคับของบริษัท
(3) พิ จ ารณาให้ สั ต ยาบั น แก่ บ รรดาสั ญ ญาซึ่ ง ผู้ เ ริ่ ม ก่ อ การได้ ท าไว้ และค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่ผู้เริ่มก่อการต้องจ่ายในการเริ่มก่อตั้งบริษัท
(4) พิจารณาเรื่องหุ้น
(5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุดแรกและกาหนดอานาจกรรมการ
(6) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมทั้ง กาหนดค่าสินจ้าง(การตั้งผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตเพื่ อ ตรวจสอบและรั บ รองงบการเงิน ต้ อ งแต่ งตั้ ง บุ ค คลธรรมดาเท่ า นั้ น จะแต่ ง ตั้ ง ส านั ก งาน
ตรวจสอบบัญชีไม่ได้)
4. ผู้เริ่มก่อการมอบหมายกิจการงานทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
5. คณะกรรมการเรียกเก็บค่าหุ้นจากผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
6. เมื่อเก็บค่าหุ้นได้ครบแล้ว ให้กรรมการผู้มีอานาจจัดทาคาขอจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วยื่นจดทะเบียน
ต่อนายทะเบียน
การยื่ น จดทะเบี ย นจะต้ อ งให้ ก รรมการผู้ มี อ านาจเป็ น ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ ในค าขอจดทะเบี ย นและ
ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท ถ้าไม่จดทะเบียนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
จะท าให้ การประชุมตั้งบริษั ทเสี ย ไป หากต่ อไปต้องการจดทะเบี ยนตั้ งบริษัท ก็ต้องดาเนิน การจัดประชุ ม
ผู้จองซื้อหุ้นใหม่
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจากัด
1. ข้อบังคับ (ถ้ามี)
2. จานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชาระแล้วทุกหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
3. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ของกรรมการ
4. รายชื่อหรือจานวนกรรมการที่มีอานาจลงชื่อแทนบริษัท (อานาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกาหนดอานาจกรรมการ*
5. ที่ตั้งสานั กงานแห่ งใหญ่ / สาขา พร้อมเลขรหั สประจาบ้านของที่ตั้งสานักงาน, E-mail, หมายเลข
โทรศัพท์ของบริษัท และ/หรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจ
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6. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
7. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจานวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
8. ดวงตราสาคัญ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
บริ ษั ท จะไม่ จ ดทะเบี ย นตราส าคั ญ ของบริษั ท ก็ ได้ หากว่า อ านาจกรรมการไม่ ได้ ก าหนดให้ ต้ อ ง
ประทับตราสาคัญด้วย
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
4. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
5. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
6. สาเนาหนังสือนัดประชุมตั้งบริษัท
7. สาเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
8. สาเนาข้อบังคับ ชาระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 200 บาท (ถ้ามี)
9. หลักฐานการชาระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
10. กรณี บ ริ ษั ท จ ากั ด มี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น คนต่ า งด้ า วถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท จ ากั ด ไม่ ถึ งร้ อ ยละ 50 ของทุ น
จดทะเบียน หรือกรณีบริษัท จากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มี อานาจลงนาม
หรือร่ วมลงนามผู กพั น บริษัท ให้ ส่ งเอกสารหลักฐานที่ ธนาคารออกให้ เพื่ อรับ รองหรือแสดงฐานะการเงิน
ของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคาขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจานวนเงิน
ที่สอดคล้องกับจานวนเงินที่นามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
11. กรณี ทุน ที่ขอจดทะเบี ย นเกินกว่า 5 ล้ านบาท ให้ จัดส่ งเอกสารเพิ่มเติมตาม คาสั่งสานักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
12. แบบ สสช.1
13. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
14. สาเนาบัตรประจาตัวของกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
15. สาเนาหลักการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
16. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท)
สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถูกต้อง ยกเว้น สาเนาบัตรประจาตัวหรือหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ผู้เป็น
เจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
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ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
2. หนังสือรับรอง
3. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
4. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
ฉบับละ
หน้าละ

5,000
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 (ปิ่ นเกล้ า พหลโยธิน รั ชดาภิ เษก สี่ พระยา บางนา และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์ราชการเฉลิ มพระเกี ยรติ 80
พรรษา)) และในส่วนภูมิภาคที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสาขาของสานักงานพาณิชย์จังหวัด ใน
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
ยกเว้น การขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการซึ่งมีกฎหมายพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ นายหน้าประกันภัย ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สานักงานบริการจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจากัดที่มีสานัก งานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า)
(2) บริษัทจากัดที่มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ สานักงาน
พาณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่ น จดทะเบี ย นทางระบบจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Registration) ที่ เว็ บ ไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

