ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด (ภายในวันเดียว)

ผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น/กรรมการ
คนใดคนหนึ่งจองชื่อนิติบุคคล
ผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป จัดทาหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เริ่มก่อการจัดให้มีการจองซื้อหุ้นทั้งหมด
ดำเนินกำรภำยใน
วันเดียวกัน

ประชุมจัดตั้งบริษัท
ผู้ถือหุ้นชาระค่าหุ้น
ตามที่ที่ประชุมจัดตั้งบริษัทกาหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 25% ของมูลค่าหุ้น
จัดทาคาขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบ/
ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
นายทะเบียนรับจดทะเบียน

ยื่นจดทะเบียน
ภำยใน 3 เดือน
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จะดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัดภายในหนึ่งวันได้อย่างไร
ในกำรจัดตั้งบริษัท ถ้ำได้ ดำเนินกำรทุกขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภำยในวันเดียวกับวันที่ผู้เริ่มก่อกำรจัด ทำ
หนั งสื อบริ คณห์ ส นธิ กรรมกำรจะจดทะเบี ยนหนังสื อบริคณห์ ส นธิและจดทะเบี ยนตั้ งบริษั ท ไปพร้อ มกั น
ภำยในวันเดียวก็ได้
1. ผู้เริ่มก่อกำรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ร่วมกันจัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จัดให้มีผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้นครบตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทจะจดทะเบียน
3. ประชุ ม จั ดตั้ งบริ ษั ท (โดยไม่ ต้ องออกหนั งสื อ นั ด ประชุ ม ตั้ งบริษั ท ) เพื่ อ พิ จำรณำกิ จกำรต่ ำงๆ
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1108 โดยมีผู้เริ่มก่อกำรและผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้นทุกคนเข้ำร่วมประชุม
(มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทนได้) และผู้เริ่มก่อกำร และผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้นทุกคน ให้ควำมเห็นชอบในกิจกำร
ที่ได้ประชุมกันนั้น
4. ผู้เริ่มก่อกำรได้มอบกิจกำรทั้งปวงให้แก่กรรมกำรบริษัท
5. กรรมกำรได้เรียกให้ผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้น ใช้เงินค่ำหุ้น โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลค่ำหุ้นหรือไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละยี่สิบ ห้ำของมูลค่ำหุ้น ตำมมำตรำ 1110 วรรคสองก็ได้ และผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้ นทุกคนได้ ชำระเงินค่ำหุ้ น
เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดตั้งบริษัทจากัด
1. ชื่อของบริษัท (ตำมที่ได้จองชื่อไว้) *ดูหลักเกณฑ์กำรจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่ / สำขำ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้ำนของที่ตั้งสำนักงำน,
E-mail, หมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือกรรมกำร และหรือชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
หรือประกอบธุรกิจ
3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจกำรค้ำ *ดูหลักเกณฑ์กำรกำหนดวัตถุที่ประสงค์*
4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่ำหุ้นเท่ำๆ กัน (มูลค่ำหุ้นจะต้องไม่ตำกว่
่ ำ 5 บำท)
5. ชื่อ ที่อยู่ อำยุ หมำยเลขโทรศัพ ท์ เลขที่บัตรประชำชน หรือบั ตรอื่นๆ (กรณี เป็น ชำวต่ำงชำติ )
อำชีพ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อกำรจองซื้อไว้
6. ชื่อ ที่ อยู่ อำยุ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชำชน หรือ บัตรอื่นๆ (กรณี เป็ นชำวต่ำงชำติ)
ของพยำน 2 คน
7. ชำระค่ำอำกรแสตมป์หนังสือบริคณห์สนธิ เป็นเงิน 200 บำท
8. ข้อบังคับและชำระค่ำอำกรแสตมป์ เป็นเงิน 100 บำท (ถ้ำมี)
9. จำนวนทุน (ค่ำหุ้น) ที่เรียกชำระแล้วทุกหุ้น อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของมูลค่ำหุ้น
10. ชื่อ ที่อยู่ อำยุ สัญชำติ หมำยเลขโทรศัพท์ เลขที่บัตรประชำชน หรือบัตรอื่น ๆ (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ)
ของกรรมกำร
11. รำยชื่อหรือจำนวนกรรมกำรที่มีอำนำจลงชื่อแทนบริษัท (อำนำจกรรมกำร)
*ดูตัวอย่ำงกำรกำหนดอำนำจกรรมกำร*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำตพร้อมค่ำตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู่ สัญชำติ อำชีพ เลขที่บัตรประชำชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ) และจำนวนหุ้น
ของผู้ถอื หุ้นแต่ละคน
14. ดวงตรำสำคัญ (ถ้ำมี) *ดูหลักเกณฑ์กำรกำหนดดวงตรำ*
บริษัทจะไม่จดทะเบียนดวงตรำสำคัญของบริษัทก็ได้ หำกว่ำ อำนำจกรรมกำรไม่ได้กำหนดให้ต้อง
ประทับดวงตรำสำคัญด้วย
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เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจากัด
1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1)
2. แบบคำรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทจำกัด
3. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่ำอำกรแสตมป์ 200 บำท
4. รำยกำรจดทะเบียนจัดตั้ง (แบบ บอจ.3)
5. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.)
6. รำยละเอียดกรรมกำร (แบบ ก.)
7. ใบแจ้งผลกำรจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอำยุ
8. หลั ก ฐำนให้ ค วำมเห็ น ชอบในกำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ จำกหน่ ว ยงำนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
(ใช้เฉพำะในกำรประกอบธุรกิจที่มีกฎหมำยพิเศษควบคุม เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจข้อมูลเครดิต ธุรกิจจัดหำ
งำน กิจกำรซื้อขำยสินค้ำล่วงหน้ำ (คอมโมดิตี้) กิจกำรไปรษณีย์ กิจกำรนำยหน้ำประกันภัย หรือธุรกิจขำยตรง)
9. บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)
10. สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำชื่อซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกำรประชุ มให้ควำมเห็นชอบในกิจกำร
ที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทพร้อมลำยมือชื่อ
11. สำเนำรำยงำนกำรประชุมตั้งบริษัท
12. สำเนำข้อบังคับ ชำระค่ำอำกรแสตมป์ 200 บำท (ถ้ำมี)
13. สำเนำหลักฐำนกำรรับชำระค่ำหุ้นที่บริษัทออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
14. กรณีบริษัทจำกัดมีผู้ถือหุ้นเป็นคนต่ำงด้ำวถือหุ้นในบริษัทจำกัดไม่ถึงร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่ำงด้ำวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่ำงด้ำวเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมหรือร่วมลงนำม
ผู ก พั น บริ ษั ท ให้ ส่ งเอกสำรหลั ก ฐำนที่ ธ นำคำรออกให้ เพื่ อ รั บ รองหรื อ แสดงฐำนะกำรเงิน ของผู้ ถื อ หุ้ น
ที่มีสัญชำติไทยแต่ละรำยประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับ
จำนวนเงินที่นำมำลงหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยตำม คำสั่งสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง ที่ 205/2555
ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2555
15. กรณีมีกำรจดทะเบียนจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของห้ำงหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ซึ่งมีทุนที่ขอจดทะเบียน
หรือทำให้ทุนจดทะเบียนเกินกว่ำ 5 ล้ำนบำท ให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติมตำม คำสั่งสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง
ที่ 66/2558 ลงวันที่ 24 มีนำคม 2558
16. แบบ สสช.1
17. แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงำนแห่งใหญ่และสถำนที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
18. สำเนำบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อกำรและกรรมกำรทุกคน *ดูหลักเกณฑ์เรื่องบัตรประจำตัว*
19. กรณีวัตถุประสงค์ (แบบ ว.) ระบุว่ำ “ประกอบกิจกำรจำหน่ำยสลำกกินแบ่งรัฐบำล” จะต้อง
แสดงหลักฐำนและส่งเอกสำรเพิ่มเติมตำม คำสั่งสำนักงำนทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลำง ที่ 38/2558 ลงวันที่
20 กุมภำพันธ์ 2558
20. สำเนำหลักฐำนกำรเป็นผู้รับรองลำยมือชื่อ (ถ้ำมี)
*ดูหลักเกณฑ์กำรลงลำยมือชื่อผู้ขอจดทะเบียน*
21. หนังสือมอบอำนำจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สำมำรถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง ก็มอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นดำเนินกำรแทนโดยทำหนังสือมอบอำนำจและผนึกหรือชำระค่ำอำกรแสตมป์ 10 บำท)
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สำเนำเอกสำรประกอบคำขอจดทะเบียนทุกฉบับ ต้องให้ผู้ขอจดทะเบียนอย่ำงน้อยหนึ่งคนรับรอง
ควำมถู ก ต้ อ ง ยกเว้ น ส ำเนำบั ต รประจ ำตั ว หรื อ หลั ก ฐำนกำรเป็ น ผู้ รั บ รองลำยมื อ ชื่ อ ผู้ ข อจดทะเบี ย น
ให้ผู้เป็นเจ้ำของบัตรหรือผู้ขอจดทะเบียนอย่ำงน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง
แบบพิมพ์จดทะเบียนสามารถ Download จาก www.dbd.go.th
ค่าธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
2. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด
3. หนังสือรับรอง
4. ใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
5. รับรองสำเนำเอกสำรคำขอจดทะเบียน

รำยกำรละ
ฉบับละ
หน้ำละ

500
5,000
40
100
50

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

สถานที่จดทะเบียน
1. หน่วยงำนในสังกัดของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 87 แห่ง โดยตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหำนคร จำนวน 7 แห่ง ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (สนำมบินน้ำ) สำนักงำนพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เขต 1-6 (ปิ่ นเกล้ ำ พหลโยธิน รั ชดำภิ เษก สี่ พระยำ บำงนำ และแจ้งวั ฒนะ (ศูนย์รำชกำรเฉลิ มพระเกี ยรติ 80
พรรษำ)) และในส่วนภูมิภำคที่สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด รวมถึงสำขำของสำนักงำนพำณิชย์จังหวัด ใน
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอีก 4 แห่ง คือ แม่สอด เมืองพัทยำ หัวหิน และเกำะสมุย
ยกเว้น กำรขอจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจกำรซึ่งมีกฎหมำยพิเศษ
ควบคุม ได้แก่ หลักทรัพย์ นำยหน้ำประกันภัย ให้ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงำนบริกำรจดทะเบียน ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจำกัดที่มีสำนัก งำนแห่งใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (สนำมบินน้ำ)
(2) บริษัทจำกัดที่มีสำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดใด ให้ยื่นขอจดทะเบียนที่ สำนักงำน
พำณิชย์จังหวัดซึ่งบริษัทนั้น มีสำนักงำนแห่งใหญ่ตั้งอยู่
2. ยื่ น จดทะเบี ย นทำงระบบจดทะเบี ยนนิ ติ บุ คคลทำงอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Registration) ที่ เว็ บ ไซต
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

ดูตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์

