ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั จากัด (ภายในวันเดียว)

ผูเ้ ริม่ ก่อการ/ผู้ถอื หุ้น/กรรมการ
คนใดคนหนึง่ จองชือ่ นิติบคุ คล
ผูเ้ ริม่ ก่อการตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ
ผูเ้ ริม่ ก่อการจัดให้มกี ารจองซือ้ หุน้ ทั้งหมด
ดาเนินการภายใน
วันเดียวกัน

ประชุมจัดตัง้ บริษทั
ผู้ถอื หุน้ ชาระค่าหุน้
ตามทีท่ ปี่ ระชุมจัดตัง้ บริษทั กาหนด
ซึ่งต้องไม่นอ้ ยกว่า 25% ของมูลค่าหุน้
จัดทาคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/
ยืน่ คาขอจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน
ภายใน 3 เดือน
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จะดาเนินการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทจากัดภายในหนึง่ วันได้อย่างไร
ในการจัดตั้งบริษัท ถ้าได้ ดาเนินการทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อการจัด ทา
หนั งสื อบริ คณห์ ส นธิ กรรมการจะจดทะเบี ยนหนังสื อบริคณห์ ส นธิและจดทะเบี ยนตั้ งบริษั ท ไปพร้อ มกั น
ภายในวันเดียวก็ได้
1. ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จัดให้มีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุ ม จั ดตั้ งบริ ษั ท (โดยไม่ ต้ องออกหนั งสื อ นั ด ประชุ ม ตั้ งบริษั ท ) เพื่ อ พิ จารณากิ จการต่ างๆ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม
(มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อการ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ความเห็นชอบในกิจการ
ที่ได้ประชุมกันนั้น
4. ผู้เริ่มก่อการได้มอบกิจการทั้งปวงให้แก่กรรมการบริษัท
5. กรรมการได้เรียกให้ผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่า หุ้นหรือไม่น้อยกว่า
ร้อยละยี่สิบ ห้าของมูลค่าหุ้น ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้าชื่อซื้อหุ้ นทุกคนได้ ชาระเงินค่าหุ้ น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลทีต่ ้องใช้ในการจัดตัง้ บริษัทจากัด
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์การจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจาบ้านของที่ตั้งสานักงาน,
E-mail, หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมการ และหรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
หรือประกอบธุรกิจ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ตากว่
่ า 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพ ท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบั ตรอื่นๆ (กรณี เป็น ชาวต่างชาติ )
อาชีพ และจานวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่ อยู่ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆ (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ)
ของพยาน 2 คน
7. ชาระค่าอากรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเงิน 200 บาท
8. ข้อบังคับและชาระค่าอากรแสตมป์ เป็นเงิน 100 บาท (ถ้ามี)
9. จานวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชาระแล้วทุกหุ้น อย่างน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น
10. ชื่อ ที่อยู่ อายุ สัญชาติ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
ของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจานวนกรรมการที่มีอานาจลงชื่อแทนบริษัท (อานาจกรรมการ)
*ดูตัวอย่างการกาหนดอานาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อมค่าตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจานวนหุ้น
ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
14. ดวงตราสาคัญ (ถ้ามี) *ดูหลักเกณฑ์การกาหนดดวงตรา*
บริษัทจะไม่จดทะเบียนดวงตราสาคัญของบริษัทก็ได้ หากว่า อานาจกรรมการไม่ได้กาหนดให้ต้อง
ประทับดวงตราสาคัญด้วย
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เอกสารหลักฐานทีต่ ้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
1. คาขอจดทะเบียนบริษัทจากัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคารับรองการจดทะเบียนบริษัทจากัด
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชาระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท
4. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
6. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
7. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ
8. หลั ก ฐานให้ ค วามเห็ น ชอบในการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหา
งาน กิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า (คอมโมดิตี้) กิจการไปรษณีย์ กิจการนายหน้าประกันภัย หรือธุรกิจขายตรง)
9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
10. สาเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุ มให้ความเห็นชอบในกิจการ
ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลายมือชื่อ
11. สาเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
12. สาเนาข้อบังคับ ชาระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท (ถ้ามี)
13. สาเนาหลักฐานการรับชาระค่าหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
14. กรณีบริษัทจากัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทจากัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือกรณีบริษัทจากัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนามหรือร่วมลงนาม
ผู ก พั น บริ ษั ท ให้ ส่ งเอกสารหลั ก ฐานที่ ธ นาคารออกให้ เพื่ อ รั บ รองหรื อ แสดงฐานะการเงิน ของผู้ ถื อ หุ้ น
ที่มีสัญชาติไทยแต่ละรายประกอบคาขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจานวนเงินที่สอดคล้องกับ
จานวนเงินที่นามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตาม คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 205/2555
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
15. กรณีมีการจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจากัด ซึ่งมีทุนที่ขอจดทะเบียน
หรือทาให้ทุนจดทะเบียนเกินกว่า 5 ล้านบาท ให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558
16. แบบ สสช.1
17. แผนที่แสดงที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
18. สาเนาบัตรประจาตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจาตัว*
19. กรณีวัตถุประสงค์ (แบบ ว.) ระบุว่า “ประกอบกิจการจาหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล” จะต้อง
แสดงหลักฐานและส่งเอกสารเพิ่มเติมตาม คาสั่งสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ 38/2558 ลงวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2558
20. สาเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
*ดูหลักเกณฑ์การลงลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
21. หนังสือมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนโดยทาหนังสือมอบอานาจและผนึกหรือชาระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
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สาเนาเอกสารประกอบคาขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนรับรอง
ความถู ก ต้ อ ง ยกเว้ น ส าเนาบั ต รประจ าตั ว หรื อ หลั ก ฐานการเป็ น ผู้ รั บ รองลายมื อ ชื่ อ ผู้ ข อจดทะเบี ย น
ให้ผู้เป็นเจ้าของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
3. หนังสือรับรอง
4. ใบสาคัญแสดงการจดทะเบียน
5. รับรองสาเนาเอกสารคาขอจดทะเบียน

รายการละ
ฉบับละ
หน้าละ

500
5,000
40
100
50

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สนามบินน้า) สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้า
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 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

ดูตวั อย่างการกรอกแบบพิมพ์

