
การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัด (ภายในวันเดียว) 

ตัวอยางการกรอกแบบพิมพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดทําหนังสอืบริคณหสนธ ิ

ผูเร่ิมกอการจัดใหมีการจองซื้อหุนทั้งหมด 

ประชุมจัดตั้งบริษัท 

ผูเร่ิมกอการมอบกิจการใหแกกรรมการ 

รับใบสําคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง 

ชําระคาธรรมเนียม 

จัดทําคําขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบ/ย่ืนคําขอจดทะเบียน 

คณะกรรมการเรียกชําระคาหุน

อยางนอย   หุนละ  25% 

ภายในวันเดียวกัน 

 
จะดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากดัภายในหนึง่วนัไดอยางไร 
 ในการจดัตั้งบริษัท ถาไดดําเนินการทุกขัน้ตอนดังตอไปนี้  ภายในวันเดียวกับวันที่ผูเริ่มกอการ
จัดทําหนังสือบริคณหสนธิ  กรรมการจะจดทะเบยีนหนงัสือบริคณหสนธิและจดทะเบียนตั้งบริษัทไป
พรอมกันภายในวันเดียวกไ็ด 
 1. จัดใหมีผูเขาชื่อซ้ือหุนครบตามจํานวนหุนทั้งหมดทีบ่ริษัทจะจดทะเบียน 
 2. ประชุมจัดตัง้บริษัท  เพื่อพจิารณากจิการตางๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
1108 โดยมีผูเร่ิมกอการและผูเขาชื่อซ้ือหุนทกุคนเขารวมประชุม และผูเร่ิมกอการ และผูเขาชื่อซ้ือหุนทกุคน 
ใหความเห็นชอบในกิจการทีไ่ดประชุมกนันั้น 
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 3. ผูเริ่มกอการไดมอบกิจการทั้งปวงใหแกกรรมการบริษัท 
 4. กรรมการไดเรียกใหผูเขาชื่อซ้ือหุน ใชเงินคาหุน โดยจะเรียกครั้งเดยีวเต็มมูลคาหรือไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหา ตามมาตรา 1110 วรรคสองก็ได และผูเขาชือ่ซ้ือหุนทุกคนไดชําระเงนิคาหุนเสร็จเรียบรอยแลว 
 

ขอมูลท่ีตองใชในการจัดตัง้บริษัทจํากัด 
 1. ช่ือของบริษัท (ตามที่ไดจองชื่อไว) *ดหูลักเกณฑการจองชื่อนิติบุคคล*
 2. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ (ตั้งอยู ณ จังหวดัใด) 
 3. วัตถุที่ประสงคของบริษัทที่จะประกอบกิจการคา *ดูหลักเกณฑการกําหนดวัตถทุี่ประสงค*  
 4. ทุนจดทะเบยีน จะตองแบงเปนหุนๆ มีมลูคาหุนเทาๆ กัน (มูลคาหุนจะตองไมต่ํากวา 5 บาท) 
 5. ช่ือ ที่อยู อาชีพ และจํานวนหุนที่ผูเริ่มกอการจองซื้อไว 
 6. ช่ือ ที่อยู อายุ สัญชาติ ของพยาน 2 คน 
 7. อากรแสตมป 200 บาท 
 8. ขอบังคับ (ถามี) 
 9. จํานวนทุน (คาหุน) ที่เรียกชําระแลว อยางนอยรอยละ 25 ของทุนจดทะเบียน 
 10. ช่ือ ที่อยู อายุของกรรมการ 
 11. รายช่ือหรือจํานวนกรรมการที่มีอํานาจลงชื่อแทนบริษัท (อํานาจกรรมการ) *ดูตัวอยางการ
กําหนดอํานาจกรรมการ* 
 12. ช่ือ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตพรอมคาตอบแทน 
 13. ช่ือ ที่อยู สัญชาติ และจํานวนหุนของผูถือหุนแตละคน 
 14. ตราสําคัญ  *ดูหลักเกณฑการกําหนดดวงตรา*

 15. ที่ตั้งสํานักงานแหงใหญ/สาขา 
 บริษัทจะไมจดทะเบยีนตราสําคัญของบริษัทก็ได  หากวาอํานาจกรรมการไมไดกําหนดใหตอง
ประทับตราสําคัญดวย 
 
เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการจดทะเบียนจัดตัง้บริษัทจํากัด 
 1. คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด (แบบ บอจ.1) 
 2. หนังสือบริคณหสนธิ (แบบ บอจ.2) ผนึกอากรแสตมป 200 บาท 
 3. รายการจดทะเบียนจัดตัง้ (แบบ บอจ.3) 
 4. แบบวัตถุทีป่ระสงค (แบบ ว.) 
 5. รายละเอียดกรรมการ (แบบ ก.) 
 6. แบบจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไมครบกําหนด 
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 7. หลักฐานใหความเหน็ชอบในการจดัตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ       
(ใชเฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม เชน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ธุรกจิเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรพัย ธุรกิจเครดติฟองซิเอร กิจการขอมูลเครดิต บริหารสินทรัพย กิจการคลังสินคา กิจการไซโล 
หรือกิจการหองเย็น) 
 8. บัญชีรายช่ือผูถือหุน (แบบ บอจ.5) 
 9. สําเนาบัญชีรายช่ือผูเขาชื่อซ้ือหุนในการประชุมใหความเห็นชอบในกิจการที่ไดประชุมจัดตั้ง
บริษัทพรอมลายมือช่ือ 
 10. สําเนารายงานการประชมุตั้งบริษัท 
 11. สําเนาขอบังคับ ผนึกอากร 200 บาท (ถามี) 
 12. สําเนาหลักฐานการรับชาํระคาหุนที่บริษัทออกใหแกผูถือหุน 
 13. กรณีคนตางดาวลงทุนในบริษัทจํากัด ตัง้แตรอยละ 40 แตไมถึงรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 
หรือกรณีมีคนตางดาวลงทุนในบริษัทจํากดัต่ํากวารอยละ 40 ของทุนจดทะเบยีนแตคนตางดาวเปนผูมี
อํานาจกระทําการแทนบริษทั ใหผูถือหุนที่มีสัญชาติไทยทุกคนสงหลักฐานแสดงทีม่าของเงินลงทุนที่
สอดคลองกับจํานวนเงินที่ชําระแลวของผูถือหุนแตละราย อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
    13.1 สําเนาสมุดเงินฝากธนาคาร หรือสําเนาใบแจงยอดบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือน หรือ 
      13.2 เอกสารที่ธนาคารออกใหเพื่อรับรอง หรือแสดงฐานะทางการเงนิของผูถือหุน หรือ 
      13.3 สําเนาหลักฐานทีแ่สดงแหลงที่มาของเงินที่นํามาชําระคาหุน 
 14. แบบ สสช.1 จํานวน 1 ฉบับ 
 15. สําเนาบัตรประจําตัวของกรรมการที่ลงชื่อในคําขอจดทะเบียน *ดูหลักเกณฑเรื่องบัตร
ประจําตัว*  
             16. สําเนาหลักฐานการเปนผูรับรองลายมือช่ือ (ถามี) *ดูหลักเกณฑการลงลายมือชื่อผูขอจด
ทะเบียน*
             17. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีที่ผูขอจดทะเบียนไมสามารถยื่นขอจดทะเบียนไดดวยตนเอง ก็มอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนโดยทําหนังสือมอบอํานาจและผนึกอากรแสตมปดวย) 
 

 แบบพิมพจดทะเบียนสามารถขอและซื้อไดจากหนวยงานของกรมพฒันาธุรกิจการคาหรือ 

Download จาก www.dbd.go.th
 
คาธรรมเนียม 
 1. จดทะเบยีนหนังสือบริคณหสนธิทุกจํานวนเงนิไมเกนิ 100,000 บาท แหงจํานวนทนุที่กําหนดไว 
50 บาท เศษของ 100,000 บาท ใหคิดเปน 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกนัไมใหต่ํากวา 500 บาท 
และไมใหเกิน 25,000 บาท 
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 2.. จดทะเบยีนตั้งบริษัทคิดตามทุนจดทะเบยีนแสนละ 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 ยื่นจดทะเบยีนไดที ่สวนจดทะเบยีนธุรกิจกลาง 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ถนนนนทบุรี 1 จงัหวัดนนทบุรี หรือสํานักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจทั้ง 7 แหง  
*ดูรายละเอียด*
 2. สํานักงานแหงใหญตั้งอยูจังหวดัอื่น ยื่นจดทะเบียนไดที่สํานักงานพฒันาธุรกิจการคาจังหวดัที่
บริษัทมีสํานักงานแหงใหญตั้งอยู  
 3. ยื่นจดทะเบยีนทางอินเทอรเน็ตที่ www.dbd.go.th *ดูคําแนะนําการจดทะเบียนทาง
อินเทอรเน็ต*
 
         
         

ตัวอยางการกรอกแบบพิมพ
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