การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศไทย

ประเทศไทย
หน่ วยงาน
กฎหมาย
5 ฉบับ

รู ปแบบองค์ กรธุรกิจ
7 รู ปแบบ

ช่ องทางจดทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า (DBD)
www.dbd.go.th โทร +662 528 7600 สายด่ วน 1570
1) ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ ว่ าด้ วยหุ้นส่ วนและบริษัท
2) พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
3) พ.ร.บ. สมาคมการค้ า พ.ศ. 2509 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
4) พ.ร.บ. หอการค้ า พ.ศ. 2509 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
5) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole-proprietorship)
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ (Ordinary Partnership)
ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิตบิ ุคคล (Juristic Ordinary Partnership)
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership)
บริษัทจํากัด (Limited Company)
บริษัทมหาชนจํากัด (Public Company Limited)
องค์ กรธุ ร กิ จ ไม่ แสวงหากํ า ไรจั ด ตั ง้ โดยกฎหมายเฉพาะ
(Business Organization Established under Specific Law)
ยื่นจดทะเบียนที่สาํ นักงาน DBD โดยสามารถตรวจเอกสารกับ
นายทะเบียนผ่ านระบบออนไลน์ ท่ ี www.dbd.go.th

1 ช่ องทาง

จดทะเบียนจั
ดตัง้ ธุรกิจ
ตรวจสอบ
4 ขัน้ ตอน

1) จองชื่อนิตบิ ุคคลผ่ านระบบ ออนไลน์ 1 ที่ www.dbd.go.th
2) จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
- จัดทําหนังสือบริคณห์ สนธิ ชําระค่ าหุ้นและจัดทําคําขอ
จดทะเบียน
3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียน
4) DBD ดําเนินการจดทะเบียน และออกใบสําคัญการจดทะเบียนให้ แก่
บริษัทภายใน 60 นาที

www.dbd.go.th
1
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ประเทศไทย
หน่ วยงานรั บผิดชอบการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
ชื่อหน่วยงาน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า Department of Business Development (DBD)

ที่อยู่

44/100 ถ. นนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เบอร์ โทรศัพท์

+662 547 5050

สายด่วน DBD

1570

เว็ปไซต์

www.dbd.go.th

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ามีสํานักงานให้ บริการทัว่ ประเทศจํานวน 85 สํานักงาน ดังนี ้
กรุงเทพมหานคร สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า 5 เขต
เขตปิ่ นเกล้ า 02 - 446 - 8160-68
เขตพหลโยธิน 02 - 618 - 3340-41
เขตรัชดาภิเษก 02 – 276 – 7259-64
เขตสุรวงศ์
02 – 234 – 2951-53
เขตศรี นคริ นทร์ 02 – 722 – 8366-67
ภูมิภาค
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า 76 จังหวัด และ 4 สาขา ได้ แก่ แม่สอด พัทยา หัวหิน
และสมุย
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
การจดทะเบียนธุรกิ จของไทยขึน้ อยู่กับประเภทของธุรกิ จและประเภทกิ จการ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ
กฎหมาย 5 ฉบับ คือ
1. ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บทบัญญัตติ าม บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่ วนและ
บริษัท และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นกฎหมายที่ควบคุม การจัดตั ้ง การจดทะเบีย น การจัด การองค์ก ร การควบรวมกิจ การ
ตลอดจนการเลิกกิจการของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่วนจํากัด และบริษัทจํากัด
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2. พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นกฎหมายที่ควบคุมการจัดตัง้ การจดทะเบียน การออกหุ้น การจัดการองค์กร การควบรวม
กิจการ ตลอดจนการเลิกกิจการของบริษัทมหาชน
3. พ.ร.บ.สมาคมการค้ า พ.ศ. 2509 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นกฎหมายที่กําหนดวิธีการจัดตัง้ การดําเนินกิจการ การควบคุม และการเลิกสมาคมการค้ า
4. พ.ร.บ.หอการค้ า พ.ศ. 2509 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เป็ นกฎหมายที่ควบคุมการจัดตัง้ สมาชิกและคณะกรรมการ การดําเนินกิจการ การควบคุมดูแล
และการเลิกหอการค้ า
5. พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2542
เป็ นกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจต่างด้ าว
รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
องค์กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถแบ่งเป็ น 7 ประเภทดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole-proprietorship)
ธุรกิจที่มีบคุ คลคนเดียวเป็ นผู้ลงทุนและเป็ นเจ้ าของกิจการโดยลําพัง จะจดทะเบียนหรื อไม่จด
ทะเบียนก็ได้ เว้ นแต่ดําเนินกิจการที่เข้ าข่ายเป็ นกิจการตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กําหนด
จะต้ องจดทะเบียน โดยเจ้ าของกิจการต้ องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้ เริ่ ม
ประกอบกิจการ
2. ห้ างหุ้นส่ วนสามัญ (Ordinary Partnership)
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อ ห้ างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน คือ ห้ างหุ้นส่วนประเภทที่บคุ คล
ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปตกลงเข้ ากันเพื่อกระทํากิจการร่วมกัน ด้ วยประสงค์จะแบ่งปั นกําไรอันจะพึงได้ แต่กิจการ
้
างหุ้นส่วนโดยไม่มีจํากัด ซึง่
ที่ทํานัน้ และผู้เป็ นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้ องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี ้สินทังปวงของห้
ไม่มีสภาพเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
้
องรับผิดต่อหนี ้สินโดย
ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนต้ องรับผิดชอบร่วมกันในบรรดาหนี ้สินทังปวงและต้
ไม่จํากัดจํานวน ทังนี
้ ้ ผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนมีสทิ ธิเข้ าเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การได้ นอกจากจะมีสญ
ั ญาตกลงกัน
เป็ นอย่างอื่น
3. ห้ างหุ้นส่ วนสามัญนิตบิ ุคคล (Juristic Ordinary Partnership)
ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่ได้ จดทะเบียน จึงมีสภาพเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
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4. ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (Limited Partnership)
ห้ างหุ้นส่วนประเภทที่ประกอบด้ วยผู้เป็ นหุ้นส่วน 2 ลักษณะ คือ
(1) ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนเดียวหรื อหลายคน ซึง่ จํากัดความรับผิดชอบเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ตนรับ
จะลงหุ้น (Limited Partner)
(2) ผู้เป็ นหุ้นส่วนคนเดียวหรื อหลายคน ซึง่ ต้ องรับผิดชอบร่ วมกันในบรรดาหนี ้ของห้ างหุ้นส่วน
ไม่จํากัดจํานวน (General Partner)
ผู้เป็ นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดจํานวน (General Partner) เท่านันที
้ ่สามารถเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
ได้ กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจํากัดยังมิได้ ทําการจดทะเบียน กฎหมายให้ ถือว่าเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญ
5. บริษัทจํากัด (Limited Company)
คือ บริ ษัทที่ตงขึ
ั ้ ้นด้ วยการแบ่งทุนเป็ นหุ้นมีมลู ค่าเท่าๆกัน โดยผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจํากัดเพียงไม่
้ 3 คนขึ ้นไป และต้ องจด
เกินจํานวนเงินที่ตนยังชําระไม่ครบตามมูลค่าหุ้นที่ตนได้ ถืออยู่ มีผ้ ูถือหุ้นตังแต่
ทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
6. บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company)
บริ ษัทซึง่ ตังขึ
้ ้นด้ วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความรับผิดจํากัด
ไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชําระ และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คน ร่วมกันจัดตังบริ
้ ษัทมหาชนจํากัด
7. องค์ กรธุรกิจไม่ แสวงหากําไรที่จัดตัง้ โดยกฎหมายเฉพาะ ได้ แก่ สมาคมการค้ า และ
หอการค้ า
สมาคมการค้ า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็ นผู้ประกอบวิสาหกิจ (หมายถึง บุคคลซึ่ง
ประกอบธุรกิจทางการค้ า อุตสาหกรรมหรื อการเงิน และให้ หมายความรวมถึงบุคคลซึง่ ประกอบธุรกิจอื่น
ใดในทางเศรษฐกิจที่รัฐมนตรี ได้ กําหนดในกฎกระทรวง) จัดตังขึ
้ ้นเพื่อทําการส่งเสริ มการประกอบวิสาหกิจ
อันมิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรื อรายได้ แบ่งปั นกัน1 มีคณะกรรมการเป็ นผู้ดําเนินกิจการ
หอการค้ า คือ สถาบันที่บคุ คลหลายคนจัดตังขึ
้ ้นเพื่อส่งเสริ มการค้ า การบริ การ การประกอบ
วิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อันมิใช่เป็ นการหาผลกําไรหรื อรายได้ แบ่งปั นกัน2

1
2

พ.ร.บ. สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มาตรา 4
พ.ร.บ. หอการค้า พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 มาตรา 3
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รูปแบบองค์กรธุรกิ จ

เป็ นนิ ติบคุ คล
(จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย)

จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์บทบัญญัติตาม บรรพ 3 ลักษณะ 22
ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริ ษทั
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
2. ห้างหุ้นส่วนจํากัด
บริษทั จํากัด

ไม่เป็ นนิ ติบคุ คล
(อาจต้องจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิ ชย์)
กิ จการร้านค้าเจ้าของ
คนเดียว

จดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
บริ ษทั มหาชนจํากัด
องค์กรธุรกิ จจัดตัง้ หรือ
จดทะเบียนภายใต้
กฎหมายเฉพาะ

ช่ องทางจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทได้ ที่สํานักงานจดทะเบียนของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยสามารถยื่นจดทะเบียนด้ วยตนเองหรื อมอบอํานาจผู้อื่นดําเนินการแทน โดย
ดาวน์โหลดคําขอจดทะเบียนจากเว็บไซต์ www.dbd.go.th แล้ วกรอกรายละเอียดในคําขอจดทะเบียนด้ วย
วิธี การพิ ม พ์ ให้ ครบถ้ ว นถูก ต้ อง และให้ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งลงชื่ อ ในคํ าขอจดทะเบีย น พร้ อมทัง้ เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการจดทะเบียน จากนันจึ
้ งนําเอกสารทังหมดไปยื
้
่นจดทะเบียน ณ สถานที่รับจดทะเบียน เมื่อนาย
ทะเบี ย นตรวจพิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า คํ า ขอจดทะเบี ย นครบถ้ วนถู ก ต้ อง ผู้ ขอจดทะเบี ย นต้ องชํ า ระ
้
งสือรับรองและใบสําคัญเป็ นหลักฐาน
ค่าธรรมเนียม นายทะเบียนจะสัง่ รับจดทะเบียนพร้ อมทังออกหนั
สถานที่รับจดทะเบียนขึ ้นอยูก่ บั ที่ตงของสํ
ั้
านักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ในกรณี ที่ สํ า นัก งานแห่ ง ใหญ่ ตัง้ อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร สามารถยื่ น จดทะเบี ย นได้ ที่
ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรื อสํานักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้ าเขตทุกเขต
2. ในกรณีที่สํานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ ่จังหวัดอื่น สามารถยื่นจดทะเบียนได้ ที่ สํานักงานพัฒนา
ั้ ่
ธุรกิจการค้ าจังหวัดที่ห้างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทมีสํานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ทั ้งนี ้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ ามีบริ การตรวจคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์ เน็ต ก่อนมายื่นคําขอ
ณ สํานักงานจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า โดยการยื่นตรวจคําขอจดทะเบียนผ่านระบบ ออนไลน์
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ผู้ขอจดทะเบียนต้ องกรอกรายละเอียดแบบพิมพ์ที่เตรี ยมไว้ ในอินเตอร์ เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th
นายทะเบียนจะตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนทางอินเตอร์ เน็ต เมื่อตรวจพิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง
จะแจ้ งให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนทราบผ่านระบบออนไลน์
ผู้ขอจดทะเบียนดาวน์ โหลดแบบพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้ องแล้ วจากเว็บไซต์และนํา
ไปให้ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ แล้ ว นํ า เอกสารดัง กล่า วไปจดทะเบี ย น ณ สํ า นัก งานจดทะเบี ย นของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าหรื อจะส่งคําขอจดทะเบียนไปทางไปรษณีย์ก็ได้ เมื่อนายทะเบียนได้ รับคําขอแล้ ว
จะทํ า การตรวจเปรี ย บเที ย บความถูก ต้ อ งตรงกัน ของข้ อ ความในเอกสารกับ ข้ อ ความในคอมพิว เตอร์
หากข้ อความถูกต้ องตรงกัน ก็ จะให้ ผ้ ูขอจดทะเบี ยนชํ าระค่าธรรมเนี ย ม และสั่งรั บจดทะเบียนรวมทัง้
ออกหนังสือรับรองและใบสําคัญให้ เป็ นหลักฐานต่อไป
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ เชื่อมโยงข้ อมูลการเริ่ มต้ นธุรกิจ (e-Starting Business) โดยร่ วมมือกับ
กรมสรรพากร สํานักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ บริ การรับจดทะเบียน
ณ จุดเดียว (Single Point) เพื่ออํานวยความสะดวกให้ ผ้ ูประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั ้งธุรกิจ
พร้ อมขอรับเลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขประจําตัวผู้เสียภาษี เลขที่บญ
ั ชีนายจ้ างและ ส่งสําเนาข้ อบังคับการ
ทํางาน (กรณีมีพนักงานมากกว่า 10 คน) ในคราวเดียวกัน ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตัง้
บริ ษัท ห้ างหุ้นส่วนจํากัดและห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลได้ ภายในวันเดียว ผู้ประกอบการสามารถตรวจ
เอกสารกับนายทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ทังนี
้ ้ผู้ประกอบการยังคงต้ องลงนามในเอกสารที่ได้ รับการ
ตรวจสอบแล้ วและยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจของผู้ประกอบการสัญชาติไทยและผู้ประกอบการต่างชาติมีขนตอนที
ั้
่
ไม่แตกต่างกัน โดยผู้ประกอบการต่างชาติที่จดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศไทยและถือหุ้นมากกว่าร้ อยละ 49%
ต้ องจดทะเบียนขอรับใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าวที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ (ห้ างหุ้นส่วนและบริษัท) ในประเทศไทย มีขนตอนหลั
ั้
กดังนี ้
1. ตรวจสอบและจองชื่อนิตบิ ุคคล
ผู้ประกอบการต้ องดําเนินการตรวจสอบรายชื่อนิติบคุ คลที่ต้องการและกรอกข้ อมูลการจองชื่อ
ในระบบฯ ซึง่ กระบวนการนี ้ไม่มีค่าธรรมเนียมการจองชื่อ ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อนิติบคุ คลผ่านระบบ
Internet (ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที) ผู้ประกอบการต้ องดําเนินการจดทะเบียนชื่อนิติบุคคลที่ได้ รับการ
อนุมตั ภิ ายใน 30 วัน หลังจากได้ รับอนุมตั ชิ ื่อ
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2. จดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนหนังสือบริ คณห์สนธิ หนังสือคําขอจดทะเบียนและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องได้ ที่สํานักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าทัว่ ประเทศหรื อยื่นเอกสารทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อให้
นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้ องผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th
้
อไปนี ้
ทังนี
้ ้ในกระบวนการรวบรวมเอกสารผู้ประกอบการต้ องดําเนินการตาม 4 ขันตอนต่
(1) จัดให้ มีผ้ เู ข้ าชื่อครบถ้ วนตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่บริษัทจะจดทะเบียน
(2) ประชุมจัดตังบริ
้ ษัทเพื่อพิจารณากิจการต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1108 โดยมีผ้ เู ริ่ มก่อการและผู้เข้ าชื่อซื ้อหุ้นทุกคนเข้ าร่ วมประชุม (มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมได้ ) และ
ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้ าชื่อซื ้อหุ้นทุกคนให้ ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ ประชุมกันนัน้
(3) ผู้เริ่ มก่อการได้ มอบกิจการทังปวงให้
้
แก่กรรมการบริษัท
(4) กรรมการได้ เรี ยกให้ ผ้ เู ข้ าชื่อซื ้อหุ้นใช้ เงินค่าหุ้น โดยจะเรียกครัง้ เดียวเต็มมูลค่าหรื อไม่น้อย
กว่าร้ อยละยี่สบิ ห้ า ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้ าชื่อซื ้อหุ้นทุกคนได้ ชําระเงินค่าหุ้นเสร็ จแล้ ว
3. ชําระค่ าธรรมเนียม
ผู้ประกอบการชําระค่าธรรมเนียมที่สํานักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้ าแจ้ งผลการจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนได้ พิจารณาเอกสารและอนุมตั ิการจดทะเบียน ธุรกิจจะได้ รับหนังสือสําคัญ
การจดทะเบียนและใบรับรองเป็ นหลักฐาน
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่ างชาติ
ขัน้ ตอน
ก่อนการยื่นจดทะเบียน

จองชื่อนิ ติบคุ คล
เตรียมเอกสารอื่ นที่ เกี่ยวข้อง

ขัน้ ตอน
การยื่นขอจดทะเบียน
กรณี ยื่นด้วยตนเอง

กรณี ยื่นทางอิ นเทอร์เน็ต

ยื่นจดทะเบียนที่สถานที่รบั จด
ทะเบียน

Login เข้าระบบ

นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร

หากเอกสารไม่ถกู ต้อง
ส่งเรื่องคืนให้ผ้จู ด
ทะเบียนแก้ไข

เลือกจังหวัดที่ ตงั ้ สํานักงานใหญ่
เลือกธุรกรรมที่ต้องการ.
นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร
เอกสารถูกต้อง
ผู้ขอพิ มพ์เอกสารการจดทะเบียนและ
นําไปให้ผ้เู กี่ยวข้องลงนาม

ยื่นจดทะเบียน
ด้วยตนเอง

ยื่นจดทะเบียน
โดยส่งเอกสารทาง
ไปรษณี ย์

หากเอกสารถูกต้อง ผู้ขอชําระค่าธรรมเนี ยม และ
นายทะเบียนออกใบสําคัญ/หนังสือรับรอง/สําเนาเอกสาร
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เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
เอกสารที่ใช้ ในการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศไทยประกอบด้ วยเอกสารและข้ อมูล ดังนี ้
1. ข้ อมูลและเอกสารที่ต้องใช้ ในการจัดตัง้ บริษัทจํากัด
(1) คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
(2) แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
(3) หนังสือบริ คณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท
(4) รายการจดทะเบียนจัดตัง้ (แบบ บอจ.3)
(5) แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
(6) รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
(7) แบบแจ้ งผลการจองชื่อนิตบิ คุ คลที่ยงั ไม่ครบกําหนด
(8) หลักฐานให้ ความเห็นชอบในการจัดตังบริ
้ ษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(เฉพาะการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
ธุรกิจเงินทุนหลักทรัพย์ กิจการข้ อมูลเครดิต บริหารสินทรัพย์ กิจการคลังสินค้ า กิจการไซโล หรื อกิจการห้ องเย็น)
(9) บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
(10) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้เข้ าชื่อซือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ ความเห็นชอบใน
กิจการที่ได้ ประชุมจัดตังบริษัทพร้ อมลายมือชื่อ
(11) สําเนารายงานการประชุมตังบริ
้ ษัท
(12) สําเนาข้ อบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถ้ ามี)
(13) สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุ้นที่บริษัทออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(14) แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
(15) แผนที่แสดงที่ตงสํ
ั ้ านักงานแห่งใหญ่และสถานที่สาํ คัญบริเวณใกล้ เคียงโดยสังเขป
(16) สําเนาบัตรประจําตัวของผู้เริ่มก่อการและกรรมการทุกคน
(17) สําเนาหลักฐานการเป็ นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ ามี)
(18) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผ้ ขู อจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ ด้วยตนเองก็
มอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมป์ด้ วย)
(19) กรณีบริ ษัทจํากัดมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นคนต่างด้ าวถือหุ้นในบริ ษัทจํากัดไม่ถึงร้ อยละ 50 ของทุน
จดทะเบียน หรื อกรณีบริ ษัทจํากัดไม่มีคนต่างด้ าวเป็ นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้ าวเป็ นกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามหรื อร่ วมลงนามผูกพันบริ ษัท ให้ ส่งเอกสารหลักฐานที่ ธนาคารออกให้ เพื่อรั บรองหรื อแสดงฐานะ
การเงินของผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทยแต่ละรายประกอบคําขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้ องแสดง
จํานวนเงินที่สอดคล้ องกับจํานวนเงินที่นํามาลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
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สําเนาเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้ องให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนอย่างน้ อยหนึง่ คนรับรอง
ความถูกต้ อง ยกเว้ นสําเนาบัตรประจําตัวหรื อหลักฐานการเป็ นผู้รับรองลายมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน ให้ ผ้ เู ป็ น
เจ้ าของบัตรหรื อผู้ขอจดทะเบียนอย่างน้ อยหนึง่ คนเป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ อง
การลงลายมือชื่อ
การลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนจัดตั ้งห้ างหุ้นส่วน หรื อบริ ษัท และเอกสารประกอบต้ องให้
ผู้เป็ นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ หรื อผู้ชําระบัญชี ลงลายมือชื่อด้ วยตนเอง โดยจะมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ื่นลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนแทนไม่ได้
ผู้ที่จะต้ องเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในคําขอจดทะเบียนจัดตังห้
้ างหุ้นส่วน หรื อบริษัทได้ แก่
(1) คําขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทจํากัดคือ ผู้เริ่มก่อการคนหนึง่ คนใด
้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทคือ หุ้นส่วนผู้จดั การ หรื อกรรมการผู้มีอํานาจ
(2) คําขอจดทะเบียนจัดตังห้
กระทําการผูกพันบริษัท
(3) คําขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมห้ างหุ้นส่วนหรื อบริษัท คือ หุ้นส่วนผู้จดั การ หรื อกรรมการผู้มี
อํานาจกระทําการผูกพันบริษัทตามที่ได้ จดทะเบียนไว้ เดิม
(4) คําขอจดทะเบียนเลิกและเสร็ จการชําระบัญชี รวมถึงการยื่นรายงานการชําระบัญชีคือผู้ชําระบัญชี
กรณีที่ไม่อาจลงชื่อต่อหน้ านายทะเบียนได้ ให้ ผ้ ขู อจดทะเบียนลงลายมือชื่อต่อหน้ าบุคคลดังต่อไปนี ้
1. กรณีลงลายมือชื่อในประเทศไทย
(1) พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจชันผู
้ ้ ใหญ่ ซึง่ ประจําอยูใ่ นท้ องที่ภมู ิลาํ เนาของผู้ขอจดทะเบียน
(2) สามัญสมาชิกหรื อสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา หรื อ
(3) บุคคลอื่นตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกําหนด ได้ แก่
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของหอการค้ าไทยหรื อหอการค้ าจังหวัด ซึง่ สามารถรับรองลายมือ
ชื่อผู้ขอจดทะเบียนห้ างหุ้นส่วนบริ ษัทที่มีสํานักงานแห่งใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตจังหวัดที่หอการค้ าตังอยู
้ ่ ตาม
ประกาศสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษัทกลาง
2. กรณีลงลายมือชื่อในต่ างประเทศ
(1) เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทย หรื อหัวหน้ าสํานักงานสังกัด
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ รับผิดชอบการดําเนินงาน ณ ประเทศนัน้
(2) บุคคลซึง่ สามารถให้ การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ หรื อ
(3) บุคคลที่ควรเชื่อถือได้ สองคนมาลงลายมือชื่อรับรองต่อหน้ านายทะเบียนว่าเป็ นลายมือชื่อจริง
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ค่ าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจัดตั ้งธุรกิจสําหรับนิติบุคคลของห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทจํากัด
สามารถจําแนกได้ ดงั นี ้
1. ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วน
รายการ

1. จดทะเบียนห้ างหุ้นส่วน
1.1 ทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.2 ทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันทุก 100,000 บาท ที่กําหนดไว้
1.3 ทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคนรวมกันตังแต่
้ 5,000,000 บาท
2. จดทะเบียนควบห้ างหุ้นส่วน
3. จดทะเบียนแก้ ไขชื่อห้ างหุ้นส่วน
4. จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
5. จดทะเบียนแก้ ไขที่ตงสํ
ั ้ านักงานแห่งใหญ่ และ/หรื อสํานักงานสาขา
6. จดทะเบียนหุ้นส่วนเข้ าใหม่ (คนละ)
7. จดทะเบียนหุ้นส่วนออก (คนละ)
8. จดทะเบียนแก้ ไขทุน
8.1 จดทะเบียนลดทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วน (คนละ)
8.2 จดทะเบียนเพิ่มทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วนคิดตามทุนของผู้เป็ นหุ้นส่วนทุกคน
ที่เพิม่ ขึ ้นรวมกันทุก 100,000 บาท
(เศษของ 100,000 บาท ให้ คดิ เป็ น 100,000 บาท)
เพิ่มทุนตังแต่
้ 5,000,000 บาท
9. จดทะเบียนเปลี่ยนสิง่ ที่นํามาลงหุ้นของผู้เป็ นหุ้นส่วน (คนละ)
10. จดทะเบียนเปลี่ยนจําพวกหุ้นส่วน (คนละ)
11. จดทะเบียนแก้ ไขหุ้นส่วนผู้จดั การ
12. จดทะเบียนข้ อจํากัดอํานาจหุ้นส่วนผู้จดั การ
13. จดทะเบียนแก้ ไขตรา
14. จดทะเบียนรายการอื่น ๆ ซึง่ เห็นสมควรจะให้ ประชาชนทราบ

ค่ าธรรมเนียม (บาท)

1,000.100.5,000.2,000.400.400.400.300.300.300.100.5,000.300.300.400.400.400.400.-

หมายเหตุ: 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ 30.67 บาท อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
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2. ค่ าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
รายการ
1. จดทะเบียนหนังสือบริ คณห์สนธิ
1.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
1.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กําหนดไว้
1.3 ทุนจดทะเบียนตังแต่
้ 50,000,000 บาท
2. จดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตังบริ
้ ษัท
2.1 จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิทกุ ข้ อ(นอกจากการเพิม่ ทุน)
2.2 จดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเพิม่ ทุน
(1) ทุนจดทะเบียนที่เพิม่ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(2) ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่เพิ่มขึ ้น
(3) ทุนจดทะเบียนที่เพิม่ ตังแต่
้ 50,000,000 บาท
3. จดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทจํากัด
3.1 ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท
3.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กําหนดไว้
3.3 ทุนจดทะเบียนตังแต่
้ 50,000,000 บาท ขึ ้นไป
4. จดทะเบียนควบบริ ษัทจํากัด
5. จดทะเบียนการแปรสภาพห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรื อ
ห้ างหุ้นส่วนจํากัดเป็ นบริษัทจํากัด
5.1 ทุนจํานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท
5.2 ทุนจดทะเบียนทุก 100,000 บาท ที่กําหนดไว้
5.3 ทุนจดทะเบียนตังแต่
้ 50,000,000 บาท ขึ ้นไป

ค่ าธรรมเนียม (บาท)
500.50.25,000.400.500.50.25,000.5,000.500.250,000.5,000.-

5,000.500.250,000.-

หมายเหตุ: 1 เหรี ยญสหรัฐ (USD) มีคา่ 30.67 บาท อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
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เว็บไซต์ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศไทย
1. ด้ านการจดทะเบียน
(1) กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า : www.dbd.go.th
2. ด้ านการค้ าการลงทุน
(1) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) : www.boi.go.th
(2) กรมส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ : www.ditp.go.th
(3) กรมการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ : www.dft.go.th
ทีม่ า : 1. กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
2. “โครงการศึกษาการจัดการและเชือ่ มโยงธุรกิ จในกลุ่ม AEC” กรมพัฒนาธุรกิ จการค้า
3. รายงาน Doing Business 2013 โดย ธนาคารโลก
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