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การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด (ภายในวันเดียว)
จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ

ผูเริ่มกอการจัดใหมีการจองซื้อหุนทั้งหมด
ภายในวันเดียวกัน

ประชุมจัดตั้งบริษัท
ผูเริ่มกอการมอบกิจการใหแกกรรมการ
คณะกรรมการเรียกชําระคาหุน
อยางนอย หุนละ 25%

จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบ/ยื่นคําขอจดทะเบียน

ชําระคาธรรมเนียม

รับใบสําคัญการจดทะเบียน/
หนังสือรับรอง

จะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดภายในหนึง่ วันไดอยางไร
ในการจัดตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการทุกขัน้ ตอนดังตอไปนี้ ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการ
จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ กรรมการจะจดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไป
พรอมกันภายในวันเดียวก็ได
1. จัดใหมีผูเขาชื่อซื้อหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดทีบ่ ริษัทจะจดทะเบียน
2. ประชุมจัดตัง้ บริษัท เพื่อพิจารณากิจการตางๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1108 โดยมีผเู ริ่มกอการและผูเขาชื่อซื้อหุน ทุกคนเขารวมประชุม และผูเ ริ่มกอการ และผูเ ขาชื่อซื้อหุน ทุกคน
ใหความเห็นชอบในกิจการทีไ่ ดประชุมกันนั้น
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3. ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัท
4. กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซื้อหุน ใชเงินคาหุน โดยจะเรียกครั้งเดียวเต็มมูลคาหรือไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหา ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได และผูเขาชือ่ ซื้อหุนทุกคนไดชําระเงินคาหุนเสร็จเรียบรอยแลว
ขอมูลที่ตองใชในการจัดตัง้ บริษัทจํากัด
1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ไดจองชื่อไว) *ดูหลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
2. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ (ตั้งอยู ณ จังหวัดใด)
3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถุที่ประสงค*
4. ทุนจดทะเบียน จะตองแบงเปนหุนๆ มีมลู คาหุนเทาๆ กัน (มูลคาหุน จะตองไมต่ํากวา 5 บาท)
5. ชื่อ ที่อยู อาชีพ และจํานวนหุนที่ผูเริ่มกอการจองซื้อไว
6. ชื่อ ที่อยู อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน
7. อากรแสตมป 200 บาท
8. ขอบังคับ (ถามี)
9. จํานวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชําระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน
10. ชื่อ ที่อยู อายุของกรรมการ
11. รายชื่อหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ) *ดูตัวอยางการ
กําหนดอํานาจกรรมการ*
12. ชื่อ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน
13. ชื่อ ที่อยู สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถ ือหุนแตละคน
14. ตราสําคัญ *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*
15. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ/สาขา
บริษัทจะไมจดทะเบียนตราสําคัญของบริษัทก็ได หากวาอํานาจกรรมการไมไดกําหนดใหตอง
ประทับตราสําคัญดวย
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทจํากัด
1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1)
2. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป 200 บาท
3. รายการจดทะเบียนจัดตัง้ (แบบ บอจ.3)
4. แบบวัตถุทปี่ ระสงค (แบบ ว.)
5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.)
6. แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมครบกําหนด
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7. หลักฐานใหความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
(ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร กิจการขอมูลเครดิต บริหารสินทรัพย กิจการคลังสินคา กิจการไซโล
หรือกิจการหองเย็น)
8. บัญชีรายชื่อผูถือหุน (แบบ บอจ.5)
9. สําเนาบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อซื้อหุนในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมจัดตั้ง
บริษัทพรอมลายมือชื่อ
10. สําเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท
11. สําเนาขอบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถามี)
12. สําเนาหลักฐานการรับชําระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน
13. กรณีคนตางดาวลงทุนในบริษัทจํากัด ตัง้ แตรอยละ 40 แตไมถึงรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
หรือกรณีมีคนตางดาวลงทุนในบริษัทจํากัดต่ํากวารอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนแตคนตางดาวเปนผูมี
อํานาจกระทําการแทนบริษทั ใหผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยทุกคนสงหลักฐานแสดงทีม่ าของเงินลงทุนที่
สอดคลองกับจํานวนเงินที่ชาํ ระแลวของผูถ ือหุนแตละราย อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
13.1 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสําเนาใบแจงยอดบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน หรือ
13.2 เอกสารที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงินของผูถือหุน หรือ
13.3 สําเนาหลักฐานทีแ่ สดงแหลงที่มาของเงินที่นํามาชําระคาหุน
14. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ
15. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตร
ประจําตัว*
16. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือชื่อ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจด
ทะเบียน*
17. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย)
แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการคาหรือ
Download จาก www.dbd.go.th
คาธรรมเนียม
1. จดทะเบียนหนังสือบริคณหสนธิทุกจํานวนเงินไมเกิน 100,000 บาท แหงจํานวนทุนที่กําหนดไว
50 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไมใหต่ํากวา 500 บาท
และไมใหเกิน 25,000 บาท
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2.. จดทะเบียนตั้งบริษัทคิดตามทุนจดทะเบียนแสนละ 500 บาท แตไมนอยกวา 5,000 บาท และ
ไมเกิน 250,000 บาท (เศษของแสนคิดเปนแสน)
3. หนังสือรับรอง ฉบับละ 200 บาท
4. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ฉบับละ 100 บาท
5. รับรองสําเนาเอกสาร หนาละ 50 บาท
สถานที่จดทะเบียน
1. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนไดที่ สวนจดทะเบียนธุรกิจกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แหง
*ดูรายละเอียด*
2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจ ังหวัดอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดที่
บริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู
3. ยื่นจดทะเบียนทางอินเทอรเน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต*
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